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עכשיו ב-



 yes מתגייסת לטובת חובבי הקולנוע הצרפתי וקהל דוברי השפה
yes עם המכון הצרפתי בישראל, עדן סינמה  שיתוף פעולה של 
של  הבולטים  בסרטים  בטלוויזיה  צפייה  יאפשר  לב  וקולנוע 

פסטיבל הקולנוע הצרפתי, שבוטל בשל הקורונה
בנוסף, משיקה yes את הערוץ הצרפתי, France 3 אשר יאפשר לקהל דובר הצרפתית לשמור על קשר עם 
המתחולל כעת במדינה ובאירופה על רקע מגפת הקורונה; לאור המצב תאפשר החברה צפייה ללא תשלום 

בחודש הראשון לכל הלקוחות

 LA VIE SCOLAIRE  |  חיי בית הספר 
סרטם של גראן קור מלאד ומהדי אידיר, אחת ההצלחות המפתיעות 
של הקולנוע הצרפתי בשנה שעברה העוסקת בחיי בית ספר באחת 
השכונות הקשות בפרברי פריז. סמיה היועצת החינוכית החדשה 

תעשה הכל להוכיח לתלמידיה שעתיד בהיר יותר אפשרי.

 TROIS JOURS ET UNE VIE  |  שלושה ימים וחיים 
סרטו של ניקולא בוקרייף, המבוסס על מותחן מאת הסופר פייר 
למטר, יוצר להתראות שם למעלה. בכיכובה של סנדרין בונר. השנה 
היא 1999 ובארדנים הבלגיים, ילד נעלם לפתע, היעלמותו מסעירה 

את העיירה כולה. 

LE DINDON  |  האידיוט 
הקומדיה של ג'ליל לספר, עיבוד מודרני למחזה של יוצר הקומדיות 
הנודע ג'ורג' פיידו, בכיכובם של דני בון, גיום גליאן, אליס פול ועוד. 
בגידות, החלפת זהויות ודלתות דופקות כמיטב המסורת של פיידו. 

CHAMBRE 212  |  לילה קסום אחד 
ונסן  סרטו של כריסטוף הונורה בכיכובם של קיארה מסטרויאני 
לקוסט, לאחר שנות נישואים רבים עוזבת לילה את בעלה ועוברת 

לבית מלון המשקיף על דירתם

 JUSQU'ICI TOUT VA BIEN  |  עושים שכונה 
סרטו של מחמוד חמידי, הקומדיה המצחיקה שעלתה לאחרונה 
בבית הקולנוע בכיכובו של ג'יל ללוש וזכתה לביקורות מצויינות: 
הפרברים  משכונות  באחד  לעבוד  לעבור  נאלץ  פרסום  משרד 
של פריז, לצרכי מס. מה קורה כשמגיעים פריזאיים ללב שכונת 

מהגרים. 

 J'IRAI OU TU IRAS  |  אלך לאן שתלכי 
סרטה של השחקנית במאית ג'רלדין נקש, שיתוף פעולה נוסף של 
נקש עם חברתה הטובה ליילה בקט. שתי אחיות שונות ומרוחקות 
נאלצות להתמודד עם מחלת אביהן המחברת ביניהן לאחר שנים 

של ניתוק.

  JE NE RÊVE QUE DE VOUS  |  חולמת רק עליו 
 , סרטו של לורן ביינמן, המספר את סיפור אהבתם של לאון בלום 
ראש ממשלת צרפת היהודי וז'אן רייכנבאך, שהלכה אחריו למקום 
והיפוליט   זילברשטיין  בוכנואלד. אלזה  הריכוז  כליאתו במחנה 

ג'ירדו מככבים.

DLILI À PARIS  |  דלילי בפריס 
וזוכה הסזאר של אמן האנימציה מישל  סרט האנימציה הקסום 
אוסלו . הרפתקה בפריז של תקופת הבל אפוק, בה פוגשת הגיבורה 
דמויות כמרסל פרוסט, מאיר קירי, לואי פסטר וטולוז לוטרק בין 

היתר. עם קולה של זמרת האופרה נטלי דסיי.

  LES ÉBLOUIS  |  המסונוורים 
וגם  להצלחה  סוקו, שזכה  הביכורים של השחקנית שרה  סרט 
למועמדויות לפרס הסזאר. מאבקה של קאמי בהוריה הנכנסים 

לכת רוחנית.

   TIREZ SUR LE PIANISTE  |  מי ירה בפסנתרן 
סרטו הקלאסי של פרנסואה טריפו בכיכוב של הזמר מלחין שרל 
אזנבור. מותחן שהוא כולו מחוה לסרטי הגנגסטרים האמריקאיים 

ברוחו הגל החדש הצרפתי. 

בעקבות החלטת משרד הבריאות אשר הובילה לביטול אירועי פסטיבל הקולנוע הצרפתי, שהיה אמור להיפתח בשבוע שעבר בכל רחבי הארץ, 
חברת yes מודיעה על שיתוף פעולה עם המכון הצרפתי בישראל קולנוע לב ועדן סינמה, אשר יאפשר צפייה בטלוויזיה בתוצרת הקולנועית 
החדשה והמובחרת מצרפת. הסרטים החדשים יעלו בקטגוריית צפייה ייעודית בשירות ה-VOD של yes החל מה-1 לאפריל. במקביל תשיק 
yes באותו היום גם ערוץ צרפתי ציבורי מבית הממשלה הצרפתית-France 3, אשר יאפשר לקהל דובר הצרפתית לשמור על קשר עם המתחולל 

כעת במדינה ובאירופה על רקע מגפת הקורונה. France 3 משדר את מיטב תכניות הבידור, אירוח, שעשועונים, אופרות סבון, דרמות ועוד.
הערוץ החדש יושק באפיק 130 ללא עלות לכלל הלקוחות בחודש הראשון, ולאחר מכן יעמוד על עלות של 16.9 ₪ לחודש.

פסטיבל הקולנוע הצרפתי ביס מתקיים בתמיכת קלאב מד וחברת לאוקסיטאן. 
  VOD-מחיר הזמנת כל סרט בקטגוריית פסטיבל הקולנוע הצרפתי ישאר על 24.90 ₪, אותה עלות של סרטים אחרים בתשלום בשירות ה
של yes )לשם השוואה, מחיר כרטיס לסרט בקולנוע עומד על 40 ₪(. בין הסרטים הבולטים שהיו אמורים להיות מוקרנים במסגרת אירועי 

:yes של VOD-הפסטיבל שבוטל בשל הקורונה, ויגיעו בזמן אמת לשירות ה

החגיגה הצרפתית ממשיכה בספריית קולנוע לב בyes VOD, שתציע בקטגוריית "פסטיבל הקולנוע הצרפתי", מבחר של כ-60 סרטים 
צרפתיים מן השנים האחרונות בהם: הארטיסט, המשפחה הפרסית שלי, אהבה, הקונצרט, החברים של ניקולא, החברה החדשה שלי, הקמצן, 

רנואר, רודן, השקט שבאהבה, תרז ועוד



Une sélection de films qui devaient initialement être présentés en salles dans le cadre du 
festival seront disponibles via le service VOD de YES à partir du 6 avril au prix de 24,90 NIS par 
film (pour rappel, le prix d’un billet en salle est de 40 NIS). 

Seront disponibles via le service VOD de YES à partir du 1er avril : 

• CHAMBRE 212 DE CHRISTOPHE HONORÉ

• TIREZ SUR LE PIANISTE DE FRANÇOIS TRUFFAUT

• LE DINDON DE JALIL LESPERT

• DILILI À PARIS DE MICHEL OCELOT

• JUSQU’ICI TOUT VA BIEN DE MOHAMED HAMIDI

• LA VIE SCOLAIRE DE GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR

• TROIS JOURS ET UNE VIE DE NICOLAS BOUKHRIEF

• J’IRAI OÙ TU IRAS DE GÉRALDINE NAKACHE

• LES ÉBLOUIS DE SARAH SUCO

• JE NE RÊVE QUE DE VOUS DE LAURENT HEYNEMANN

Le service VOD de YES, en partenariat avec les cinémas LEV, va plus loin puisque, dans le 
cadre du festival, seront également accessibles une soixantaine d’autres films français sortis 
ces dernières années dont The artist de Michel Hazanavicius (5 Oscars en 2012 dont celui du 
meilleur film et du meilleur acteur pour Jean Dujardin), Le concert de Radu Mihaileanu, Renoir 
de Gilles Bourdos, Rodin de Jacques Doillon, Une nouvelle amie de François Ozon, Amour de 
Michael Haneke, Radin ! de Fred Cavayé et plus encore. 

Notons qu’en ces temps exceptionnels, YES a également décidé de diffuser la chaîne FRANCE 
3 sur son canal 130 afin de permettre à tous les francophones d’Israël de rester en contact 
avec les nouvelles de leurs régions pendant le confinement. L’accès à France 3 sera gratuite 
pour tous les clients YES durant le premier mois, et disponible pour 16,90 NIS / mois ensuite. 

La 17e édition du Festival du film français en Israël arrive chez vous 
grâce au service VOD de YES et aux Cinémas Lev A partir du 1er avril.
Comme précédemment annoncé, le Festival du film français - 17e 
édition, co-organisé par la société Eden Cinéma et l’Institut français 
d’Israël, a pu recevoir le soutien de YES et des cinémas Lev pour 
permettre au public israélien et aux francophones d’Israël de profiter 
du festival sans sortir de chez eux ! 
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אלך לאן שאת תלכי

שלושה ימים וחיים

במאית ג׳רלדין נקש תסריט ג'רלדין נקש, רבקה זלוטובסקי, יואן גרומב שחקנים 
100 דקות. באדיבות   - לילה בקטי, פטריק טימסיט, פסקאל ארביל קומדיה 

Playtime. צרפתית. לעברית ולאנגלית.
וואלי ומינה הן שתי אחיות שהן הפוכות גמורות אחת מהשניה. האחת היא זמרת 
רגישה. האחרת היא מטפלת, רחוקה ורציונלית. אביהן האוהב מצא סוף סוף את 
ההזדמנות המושלמת לקרב ביניהן, לוואלי יש אודישן בפריז וזאת מינה שצריכה 

ללוות אותה למרות הבוז שלה כלפי התשוקה של אחותה.
Elle ״סרט שיגרום לכם גם לצחוק וגם לבכות.״

שחקנים סנדרין בונר,  תסריט פייר למטר, פרין מרגיין  ניקולא בוכרייף  במאי 
 .Gaumont 120 דקות. באדיבות  פאבלו פולי, שארל ברלינג. דרמה, מותחן - 

צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
1999 - אולוי - הארדנים הבלגיים. ילד נעלם לפתע. החשד הנופל על תושבים 
שונים, בזה אחר זה, מביא במהירות את כל הקהילה לנקודת רתיחה. אבל אירוע 

בלתי צפוי, הרסני, יטרוף לפתע את קלפי הגורל...
Closer ״מותחן המשחק במיומנות עם העצבים שלנו.״

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps 
d’un week-end et tenter de les réconcilier. C’est une histoire de 
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire 
d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.. 
"Un film qui saura à coup sûr vous faire rire comme pleurer. 
Foncez!." Elle

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à 
tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à 
incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va 
soudain venir redistribuer les cartes du destin…
"Entre polar noir et thriller, cette adaptation joue habilement 
avec nos nerfs." Closer

J'IRAI OÙ TU IRAS          

TROIS JOURS ET UNE VIE         
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המסונוורים

האידיוט

שחקנים קאמי קוטן, ז'אן- תסריט שרה סוקו, ניקולא סילהול  במאי שרה סוקו 
 .Pyramide International פייר דרוסה, אריק קרבקה. דרמה - 99 דקות. באדיבות

צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
קאמי, 12, נלהבת מקרקס, היא הבכורה במשפחה גדולה. יום אחד, הוריה נכנסים 
לקהילה דתית המבוססת על שיתוף מלא. בהדרגה, הטפה דתית נעשית חלק 
מכת. קאמי תצטרך להילחם כדי לקבוע את חירותה ולהציל את אחיה ואחיותיה. 

מועמדות לפרס סזאר 2020.
Ouest France ״סרט מבריק.״

שחקנים דני  ז׳ורז׳ פיידו, ג׳אליל לספר, גיום גליאן  תסריט  ג'אליל לספר  במאי 
בון, גיום גליאן, אליס פול. רומנטיקה, דרמה, קומדיה - 85 דקות. באדיבות סרטי 

נחשון. צרפתית. כתוביות לעברית.
פונטאנק, גבר נשוי, מנסה לפתות את ויקטואר, אשתו של חברו הטוב. לויקטואר 
יש תוכניות משלה להעניש את בעלה הבוגד. הרומן הפוטנציאלי מדליק רשת 

סיבוכים מסחררת.
״לפעמים אתה פשוט צריך לחדור לקלאסיקות כדי להמציא אותן מחדש.״ 

L’Écran Large

Camille est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la 
solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour 
affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 
1 Nomination aux Césars 2020
"Un film brillant." Ouest France

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie 
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le 
notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler.
"il suffit parfois d'aller piocher dans les classiques pour les 
revigorer."
Écran Large

LES ÉBLOUIS        

LE DINDON         



KRISTINA,
an AI researcher who 

graduated with a master’s 
degree at a French university.

Studying in France  
made my dream 
come true

‘‘ ‘‘
Campus France Israel
ISRAEL.CAMPUSFRANCE.ORG/FR
03-796 8035



דילילי בפריז

   חיי בית הספר     

שחקנים אנזו רטציטו, נטלי דסיי, אליזבט דודא.  מישל אוסלו  בימוי ותסריט 
אנימציה, משפחה - 95 דקות. באדיבות עדן סינמה. צרפתית. כתוביות לעברית.

דילילי מגיעה לפריז של תחילת המאה ה-20 כנוסעת סמויה מקלדוניה החדשה. 
עד מהרה מוצאת עצמה הנערה מסובכת בפרשיה מיסתורית שמובילה אותה 
לחוגים הגבוהים והנמוכים של עיר האורות. לעזרתה נחלץ אורל, שאיכשהו מכיר 
אישית את כל המי ומי של התקופה, ממארי קירי דרך מרסל פרוסט, לואי פסטר 

ועד טולוז-לוטרק, ומכיר לדילילי את האנשים שיעזרו לה לפענח את התעלומה.
זוכה פרס סזאר לסרט אנימציה הטוב ביותר 2019

״אוסלו הוא לא רק אמן, הוא גם אסטרופיזיקאי מדהים של רגשות אנושיים.״ 
 La Septième Obsession

שחקנים זיטה הנרו, ליאם פיירו,  בימוי ותסריט גראן קור מאלאד, מהדי אידיר 
Gaumont. צרפתית.  דקות. באדיבות   111  - גראב. קומדיה, דרמה  סופיאן 

כתוביות לעברית ולאנגלית.
סמיה, יועצת חינוכית צעירה, מגיעה מדרום צרפת לבית הספר התיכון הקשה 
בפרברי פריז. נלהבת מעבודתה ונעזרת במורי בית הספר ועמיתיה, סמיה תעשה 
ככל יכולתה כדי להניע ילדים מיואשים ולהראות להם כי עתיד בהיר יותר אפשרי. 

Femme Actuelle ״סרט מתוק ומלא חמלה.״

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble. 
"Ocelot n’est pas seulement un artiste, il est aussi un fabuleux 
astrophysicien des sentiments humains."
La Septième Obsession 

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant 
sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour. 
"Il y a autant d'humour que de gravité dans ce film mais aussi 
et surtout une immense générosité à l'égard des personnages."
20 Minutes

DILILI À PARIS

LA VIE SCOLAIRE 



ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE

רחמים

התחרות הרשמית
פסטיבל קאן

סרטו של ארנו דפלשן )"סיפור חג"(

חץ
דיו 

סטו

"נועז ומחשמל"
LES INROCKS

אנטואן ריינארץ שרה פורסטייה

בקרוב בקולנוע
ליה סיידו רושדי זם

"יצירת מופת"
L'OBS



   חולמת רק עליו     

עושים שכונה

שחקנים אלזה זילברשטיין,  תסריט לוראן היינמן, לוק ברו  במאי לוראן היינמן 
 WT היפוליט ג'ירארדו, אמילי דקאן. היסטוריה, דרמה - 103 דקות. באדיבות

Films. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
1940. ז'אן רייכנבאך מוותרת על חייה הנוחים כדי לקשור את גורלה לזה של לאון 
בלום. היא אוהבת אותו מאז גיל ההתבגרות ומקריבה את חירותה כדי להינשא לו 

בבוכנוולד שם הוא מוחזק כאסיר.
Voici ״סרט יפהפה, אלגנטי ומפוכח.״

בנתאלה. מאליק  ללוש,  ז׳יל  שחקנים  חמידי   מוחמד  ותסריט   בימוי 
קומדיה - 90 דקות. באדיבות Eden Cinema. צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית.

פרד ברטל הוא המנהל הכריזמטי של משרד פרסום פריזאי. אחרי שבפשיטה של 
רשויות המס נתגלו אי סדרים בחברה נאלצים להעביר את המשרדים בן לילה 
לפרבר הידוע לשמצה La Courneuve. פרד מוביל את משימת המעבר לשכונה 
החדשה, שם הצוות פוגש את סמי, צעיר שגדל בפרברים, שמציע להם להדריך 

אותם וללמד את החוקים הבלתי כתובים של הסביבה החדשה.
"קומדיה בעלת משמעות חברתית הנישאת על ידי שני שחקנים מצוינים 

Ouest France ".מהשורה הראשונה

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier 
son destin à celui de Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence 
et sacrifie sa liberté pour l'épouser à Buchenwald où il est 
enfermé. 
"Un beau film, élégant et sobre." Voici

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. 
Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de 
banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles 
et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe 
d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera 
le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de 
cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
"Une comédie sociale portée par deux acteurs au top." Ouest 
France

JE NE RÊVE QUE DE VOUS

JE NE RÊVE QUE DE VOUS



קולנוע 
הבית של הקולנוע הצרפתי

אזנבור
סיפור חייו של שארל אזנבור

בלוז ערבי

סיפור חיי
דרמה משפחתית בכיכובה של קתרין דנב

סול

lev.co.il | *5155 | חפשו אותנו ב-

שתיים מהקומדיות המצליחות בצרפת של השנה



לילה קסום אחד

בימוי ותסריט כריסטוף הונורה שחקנים קיארה מסטרויאני, ונסן לקוסט, קאמי 
קוטן. קומדיה, דרמה - 86 דקות. באדיבות בתי קולנוע לב. צרפתית. כתוביות 

לעברית ולאנגלית.
לאחר עשרים שנות נישואים, מריה מחליטה לעזוב את בעלה. היא עוברת למלון 
שמעבר לכביש ומשתכנת בחדר המשקיף היישר אל דירתם. משם היא משקיפה 
על הבעל ומהרהרת על חייהם המשותפים. פנטזיה קומית שנונה ומענגת. הסרט 
הוקרן במסגרת "מבט מסוים" בפסטיבל קאן וזיכה את קיארה מסטרויאני בפרס 

השחקנית.
מועמדות אחת לסזאר 2020.

BIBA ״קומדיית רחוב אינטליגנטית ועדינה.״

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une 
idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir. 
1 Nomination aux Césars 2020
"Chambre 212 est une exquise fantaisie virevoltante, une 
précieuse proposition de liberté où la grande élégance de 
Christophe Honoré est d'utiliser les formes les plus légères pour 
faire rire." Culturopoing

CHAMBRE 212         

       מי ירה בפסנתרן    

בימוי ותסריט פרנסואה טריפו שחקנים שארל אזנבור, מארי דוביו, ניקול ברגר. 
באדיבות בתי קולנוע לב. צרפתית. כתוביות לעברית.

הקלאסיקה של טריפו משנת 1960 המספרת את הרפתקאותיו של נגן הפסנתר 
העדין צ'ארלי )שארל אזנבור( כשהוא מעד אל העולם התחתון הפלילי ומערבולת 
של פרשת אהבה. עמוס בבדיחות, אקדחים, ליצנים ובריונים, ההומאז׳ חד-התער 

הזה לסרט הגנגסטר האמריקאי ברוח הגל הצרפתי החדש.
Top 10 הקרנה מיוחדת מפילם 35 מ"מ  |  הסרט היה מועמד לפרס

Le Monde ».טריפו לא צריך לספר את חלומות כדי לספר סיפור על אישיותו«
 

Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à avoir des 
ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent à son frère qui 
se réfugie sur son lieu de travail. Au même moment, Léna, la 
serveuse est amoureuse de Charlie alors que ce dernier cache un 
sombre passé auquel la jeune femme va tenter de le soustraire.
"Truffaut n'a pas besoin de raconter ses rêves et ses révoltes 
d'enfant pour marquer une histoire de sa personnalité."
Le Monde

TIREZ SUR LE PIANISTE

CLASSIQUE קלאסיקה



ALL THREE OF USהמשפחה הפרסית שלי

AMOURאהבה

ARTIST, THEהארטיסט

BIRD PEOPLEאנשי הציפור

BLONDE WITH BEAR BREASTS, THEהבלונדינית חשופת החזה

CONCERT, LEהקונצרט

DANCER, THEהרקדנית

FRENCH DOLLSבובות צרפתיות

GOING AWAYלעזוב

IN THE SHADOW OF WOMENבצלן של נשים

INTO THE FORESTאל תוך היער

It happened In St. Tropezזה קרה בסן טרופה

LITTLE NICHOLASהחברים של ניקולא

LOVE CRIMEפשע אהבה

MR. LAZHARאדון לזהאר

NEW GIRLFIREND, THEהחברה החדשה

Once Upon A Forestפעם ביער

PENNY PINCHERקמצן!

RENOIRרנואר

RODINרודן

..SILENCE OF LOVE, THE (AKA TOUS LES SOLהשקט שבאהבה

SLACK BAYמפרץ ההיעלמות

suicide shopהתאבדות של חנות

THERESE DESQUEYROUXתרז

THREE WORLDSשלושה עולמות

WELCOMEWELCOME

MGS 150150 מ"ג

BACK TO BOURGONDYבחזרה לבורגונדי

BASTARDS (Les Salauds)ממזרים

BLUE IS THE WARMEST CO (AKA VIE D'ADELE)כחול הוא הצבע החם ביותר

BOARDING GATEשער העלייה

CAMILLE CLAUDEL 1915קאמי קלודל

קטלוג סרטים צרפתיים של לב ביס VOD חינם עד ל-1/5



Catalogue des films français de LEV sur YES vod,
visionnage gratuit jusqu'au 1er mai

CHINESE PUZZLEפריז פינת ניו יורק

DEERSKINעור צבי

DIPLOMACYדיפלומטיה

ELLE L'ADOREהמעריצה

FAR FROM MENהרחק מבני האדם

FINISHERS, THEמנצחים

GAINSBOURG, VIE HEROIQUEגינסבורג

GOLDEN YEARS AKA TROIS SOUVERNIRS DE MAזכרונות נעורים

HAPPY EVENTאירוע משמח

...I HAVE LOVED YOU SO LONG (IL Y A LONGלאהוב אותך מאז

ISMAEL'S GHOSTהרוחות של ישמעאל

LOVE AND BRUISESאהבה פוצעת

LUMIEREלומייר

MIDWIFEהמיילדת

MY PIECE OF THE PIEהחלק שלי בעוגה

NOT MY TYPE ( PAS SON GENRE)לא הטיפוס שלי

POLISSEפוליס

REVENGEנקמה

SEARCH,THEהחיפוש

SMELL OF US, THEהריח שלנו

SOURCE, THEמים ואהבה

STAYING VERTICALאיזון

TIEDמרותקת

UNDER THE RAINBOWמתחת לקשת

VISITING OURSשעות ביקור
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