
 

מחירמס' ערוץ בשלט 
חודשי

מועדון 
הסרטים5

₪45.00חבילת הסרטים4
1yes1
2yes2
3yes3
4yes4
510yes5
yes קולנוע ישראלי9 6

₪46.40₪23.20חבילת בידור וסדרות
161yesDrama          
17yesAction₪20.00₪10.00
181yesEDGE₪30.00₪15.00
191yesOh₪20.00₪10.00
15yesComedy₪20.00₪10.00
₪20.00₪10.00החיים הטובים31
37!E₪20.00₪10.00
471CBS Reality₪10.00₪5.00

₪60.60₪30.30חבילת הספורט
56 5 PLUS₪38.00₪19.00

2251i5 ₪10.00₪5.00ספורט
62 EUROSPORT 2₪10.00₪5.00
671TRACE SPORT₪10.00₪5.00

₪40.40₪20.20חבילת הגברים
₪30.20₪15.10אגו65
671TRACE SPORT₪10.00₪5.00
471CBS Reality₪10.00₪5.00

₪30.00₪15.00חבילת מדע וטבע
39 1Discovery Science₪10.00₪5.00
₪10.00₪5.00דיסקברי40
43NG WILD₪10.00₪5.00
₪10.00₪5.00ערוץ ההיסטוריה441
48 1Animal Planet ₪10.00₪5.00

₪36.20₪18.10חבילת צעירים ומוזיקה
69CLASSICA₪10.00₪5.00
72MTV DANCE₪10.00₪5.00
74VH1 CLASSIC₪10.00₪5.00
77MTV MUSIC 24₪10.00₪5.00

₪24.20₪12.10חבילת עסקים וחדשות
1012yesNEWS
105FOX NEWS₪10.00₪5.00
₪20.00₪10.00בלומברג106
2251i5 ₪10.00₪5.00ספורט

₪46.00₪23.00חוויה רוסית
16 1yesDrama
191yesOh₪20.00₪10.00
₪10.00₪5.00ערוץ ההיסטוריה1  44
471CBS Reality₪10.00₪5.00
481Animal Planet₪10.00₪5.00

2102RUSSIAN MUSIC BOX
₪30.00₪15.00חבילת השפות ברוסית

181Channel 1 Russia₪6.00₪3.00
182RTR PLANETA₪6.00₪3.00
183RTVI₪6.00₪3.00
184NASHE KINO₪6.00₪3.00
1981Discovery Science₪10.00₪5.00
 2202CAROUSEL

₪14.00₪7.00חבילת השפות בערבית
142MBC₪14.00₪7.00
1432LBC
1452ROTANA
אבו דאבי1472

₪14.00₪7.00חבילת השפות בינלאומית

TVE ספרדי1252
ZEE TV הודי1282
RTM מרוקאי1302
TV5 MONDE₪14.00₪7.00 צרפתי131

yes Stingray music ₪36.00₪18.00חבילת

70yes Stingray music₪36.00₪18.00

מחירמס' ערוץ בשלט
₪211.90חודשי

בידור
ערוץ 99

ערוץ עשר14
כאן 1111
161yesDrama
ערוץ הקניות21
קשת 1212
ערוץ 13 רשת13
68TLC
ויוה35
78FTV

109METV
1332ARTE
30HALA TV

ילדים
802JIM JAM

JIM JAM רוסית2232
דיסני892
ניקלודיאון912
חינוכית 2323
הופ!82
882ZOOM
90KidZ

חדשות
מכאן 3333
ערוץ הכנסת99

102CNN
103SKY NEWS
1042FRANCE 24
1082AL JAZEERA ENGLISH
1482ALJAZEERA

סרטים

34AMC 
טבע

42HD נשיונל ג'אוגרפיק
נשיונל ג'אוגרפיק41

דוקו 
yes דוקו8

yes דוקו46
מוזיקה

מוזיקה 2424
76MTV HD
75MTV
73VH1

ספורט
502ONE
61EUROSPORT
63FOX SPORT
55 SPORT 5 

ערוצי רדיו

71Radio Select
ערוצים נוספים

ערוץ 2020
הידברות972
ערוץ 9898
492DAYSTAR

1112CGTN
1122CGTN DOC
1132NHK WORLD TV
מידע אינטראקטיבי230
1462RT Arabic

מחירמס' ערוץ בשלט
חודשי

מועדון 
הסרטים5

₪49.40₪24.70חבילת סופר פרימיום8
₪29.60₪14.80חבילת סופר פרימיום ילדים

923WIZ₪36.00₪18.00
₪36.00₪18.00הופ ילדות ישראלית83
₪40.40₪20.20בייבי81
₪36.00₪18.00ג׳וניור93
₪38.20₪19.10דיסני ג׳וניור84
₪36.00₪18.00ניק ג׳וניור85

₪29.60₪14.80חבילת סופר פרימיום לייפסטייל
₪36.00₪18.00בית +32
₪38.20₪19.10ערוץ האוכל28
₪38.20₪19.10ערוץ הבריאות29
₪38.20₪19.10ערוץ הטיולים27
₪40.20₪20.10ויוה +36
45HD ₪20.00₪10.00היסטוריה
₪34.20₪17.10אגו טוטאל66
38Lifetime₪38.20₪19.10

RU ₪39.40₪19.70חבילת סופר פרימיום
193TV1000 Russian Kino₪29.80₪14.90
192NTV MIR₪36.00₪18.00
208Lifetime₪38.20₪19.10
195TVCI₪20.00₪10.00
1961+1₪20.00 ₪10.00
199DOM KINO₪24.00₪12.00
₪40.40₪20.20בייבי224

FREEערוצים רוסים3 

185REN TVFREE₪29.80₪14.90
186VREMYAFREE₪29.80₪14.90
187TELECAFEFREE₪29.80₪14.90
188DojdFREE₪29.80₪14.90
189Current Time FREE₪29.80₪14.90
190KVNFREE₪29.80₪14.90
191TNTFREE₪29.80₪14.90
205IDFREE₪29.80₪14.90
206TLCFREE₪29.80₪14.90
207STILFREE₪30.00₪15.00
209SHANSON TVFREE₪29.80₪14.90
221TIJIFREE₪29.80₪14.90
FREE₪38.20₪19.10דיסני ג׳וניור רוסית222

₪39.80₪19.90חבילה גרמנית
120RTL₪15.80₪7.90
121SAT3₪15.80₪7.90
122SAT1₪15.80₪7.90

₪39.80₪19.90חבילה רומנית
126TVR International₪21.80₪10.90
127PROTV International₪21.80₪10.90

₪29.80₪14.90חבילה ים תיכונית
₪19.80₪9.90ים תיכוני25
₪19.80₪9.90חגיגה יוונית79

ערוצים נוספים
942Teennick₪36.00₪18.00
₪36.00₪18.00ערוץ הכוכבים863

yes Bollywood₪36.00₪18.00 הודי114

26LIVE האח הגדול
₪17.90)ערוץ זמני, עד לסיום העונה(

GTV₪28.40 גרוזיני123
MEDIASET₪20.00₪10.00 איטלקי129
FRANCE2₪30.20₪15.10 צרפתי132
EUROSTAR₪20.20₪10.10 תורכי134
I.E.T.V₪32.60₪16.30 אתיופי140

מחיר
חודשי

מחיר
ללילה

₪66.40₪13.30חבילת 3 ערוצי ספורט 131
₪50.40₪10.10ספורט 601
51HD 1 ₪52.50₪11.10ספורט
52HD 2 ₪50.40₪10.10ספורט
5312HD 3 ₪50.40₪10.10ספורט
5412HD 4 ₪50.40₪10.10ספורט

₪60.50₪12.10חבילת 3 ערוצי ספורט 135
585LIVE HD₪37.30₪8.10
575GOLD₪32.20₪7.10
59HD 5 ₪35.40₪8.10ספורט

₪45.30₪9.10חבילת 2 ערוצי ספורט 135
585LIVE HD₪37.30₪8.10
575GOLD₪32.20₪7.10

מחיר
חודשי

מחיר
ללילה

₪65.50חבילה אירוטית
7017TOUCH ₪45.30₪25.40
7027blue HUSTLER₪45.30₪25.40

VOD ספריות

מחיר מס' ערוץ בשלט
חודשי

מחיר
יומי

ספריות ערוצי הילדים
2Teennick

2KidZ
2WIZ
₪14.80דיסני

ZOOM₪14.80

₪14.80ערוץ הופ

₪14.80ניק ג'וניור

₪14.80דיסני ג'וניור

₪14.80ג'וניור

₪14.80ניקלודיאון

₪14.80בייבי
₪16.80₪5.90ספריית קולנוע לב13

₪9.80ספרית דוקו סקס

  13TOUCH ₪34.60₪11.80ספריית

 7DVDbox/MaxMovies₪23.10

הזמנת סרט באמצעות השלט/מענה אוטומטי 
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FREE ללא תשלום עד להודעה חדשה ללקוחות שרכשו את חבילות  1הערוץ נכלל ביותר מחבילה אחת. 2ללא תוספת תשלום עד להודעה חדשה. 3

ערוצי התוכן הקיימות כיום ב- yes )לא כולל חבילות וערוצי הפרימיום(. 4ניתן לרכוש במסגרת חבילה בלבד. 5לקוחות המנויים על חבילת הסרטים, 
זכאים לקבל חבילות וערוצים נוספים בחצי מחיר )מועדון הסרטים(. 6ערוצים בעלות נפרדת, לא כלול במבצע הראשי. 7תוספת חד פעמית של 
10.20 ₪ בגין הזמנת משדר באמצעות נציג טלפוני. 8חבילת סופר פרימיום כוללת בתוכה את חבילת סופר פרימיום ילדים וחבילת סופר פרימיום 
לייף סטייל. 9ללקוחות שאינם מנויים על חבילת הסרטים, הערוץ יינתן ללא תשלום על פי דרישה. 10לקוחות המנויים על חבילת הסרטים זכאים 
 yesOH ,yesAction ,yesDrama ,yesEDGE בסדרות המשודרות בערוצי VOD -לקבלת הערוץ עד להודעה חדשה. 11לצורך צפייה בשרות ב
ו- yesComedy )למעט הפקות מקומיות( או בקטגוריית סרטי 24/7, נדרש מנוי לחבילת הבידור והסדרות או לחבילת הסרטים, לפי העניין.
12הערוץ פתוח ללא תשלום ללקוחות המנויים על חבילת 3 ערוצי ספורט 1 עד להודעה חדשה. 13ככל שבחרת במוצר כמוצר יומי, תחוייב בגין כל 

יום החל ממועד הזמנת המוצר ועד לתום 24 שעות מאותו המועד, אך לא יותר מהמחיר החודשי הנקוב במחירון. 14הצפייה בערוץ תתאפשר לבעלי 
ממיר yesULTRA ומסך תומך בשידורי 4K בלבד. �  - רק ב- yes. � שידורי yes מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואין לבצע ביצוע פומבי )כולל 
שידור או השמעה( שלהם או שימוש מסחרי בהם ללא הסדרת רישיון בגין זכויות יוצרים ומבצעים � 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 ב-₪, כוללים מע"מ )למעט באילת( וצמודים למדד. � המחירים הינם חודשיים אלא אם כן מצוין אחרת.

שרות ה- VOD כרוך בדמי שימוש חודשיים של 34.9 ₪ 11

חבילות וערוצי פרימיום6 חבילות ערוצי התוכן6 חבילת הבסיס המורחב
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