
 

 

 של יס  vodהמלצות צפייה לימי קורונה מתוך ה

 
 קולנוע זר:

 
אומנם עדין דקות!! של היסטוריה ואומנות גרמנית  180 – )גרמניה( "יצירה ללא מחבר"

 חלק ממנגנון הכחשה הגרמני אבל שווה ביותר!
 

 דרמת מתח מהממת שמתרחשת בחדר אחד! –)דנמרק(  "האשמים"
 

הסרט הראשון שהגיע למערב מתוך ערב הסעודית, מבויים ע"י  -)ערב הסעודית(  "ווג'דה"
 אישה ומספר את סיפורן של אישה וביתה בעולם האיסלמי של ערב הסעודית.    

 
 נקמה או סליחה בדרמה נהדרת שמתרחשת בעיר מארסיי  –)צרפת(  "שלגי הקלימנג'רו"

 
 .מקסימהו רומנטית "איש הגשם" בגרסה גרמנית – )גרמניה("וינסנט רוצה לים" 

 
    מתח אקטואלי ואינטיליגנטי  –גרמניה( פאטי אקין, )"משום מקום" 

 
 "פרזיטים" הגרסה היפנית  –)יפן( "המשפחה שלי" 

 
 משבר ההגירה בצרפת בגירסה קצת אחרת  –)צרפת(  "המילים הפשוטות"

 
 .70-המאבק למען זכות הצבעה לנשים בשוויץ בשנות ה  –)שוויץ(  "עושות סדר"

 
 דרמה רומנטית, סקסית וארוטית יוצאת דופן שהפכה לקאלט. –( 1986)צרפת  "בטי בלו"

 
 קומדיה בריטית מקסימה על המצאתו של הויבראטור! – )בריטניה( "היסטריה"

 
 דרמה רומנטית מעולה מבית היוצר של ז'אנג יימו הגדול –)סין( "כשתקראי בשמך" 

 
אין סוף לקסם של  מי שלא ראה חייב ומי שכן ראה גם חייב  –)צרפת( "משפחת בלייה" 

 הסרט הזה.
 

 שניים של אלמודובר:
 

ו פנלופה קרוז בשיאה אחד מסרטיו של אלמודובר אשר עוסק בעולמ – "חיבוקים שבורים"
 כבמאי קולנוע וביחסיו עם השחקנים שלו.

 
אחת מהקומדיות המוקדמות והמקסימות של  – "נשים על סף התמוטטות עצבים"

 המאסטר

 
מסע מופלא ברחבי צרפת עם אניס ורדה הגדולה שהלכה  – )צרפת("אנשים ומקומות" 

 לעולמה לפני שנה, מקסים ומענג...

 
 דרמה דוברת אנגלית

 
שפילברג, דקפריו וטם הנקס מעולה כמו שזה נשמע. מבוסס על  – תוכל""תפוס אותי אם 

 סיפור אמיתי 
 



 

 

יחסי מורה ותלמיד לא נראו אף פעם כול כך מרתקים ומעוררי מחשבה וגם  – "וויפלאש"
 נגינת תופים מעולם לא נשמע טוב כול כך.

 
ביוגרפיה נהדרת של בריאן וילסון סולן להקת ה ביץ' בויז, לראות ביחד עם  –"אהבה וחסד" 

 "רפסודיה בוהמית" ו"רוקטמן" המצויין של אלטון ג'ון
 

 דרמה ביוגרפית על חייו של אלברט איינשטיין מומלץ ומעניין. – "איינשטיין ואדינגטון"
 

 דרמה ביוגרפית על סוף חייו החופשיים של ברני מיידוף מומלץ ומעניין.    – "אשף השקרים"
 

אל פצ'ינו בשיאו בדרמה ביוגרפית על חייו של הרופא ג'ק  –"ד"ר מוות ומיסטר ג'ק" 
 . סרט מצויין ומעורר מחשבה.90-קבורקיאן, שעזר לאנשים למות בשנות ה 

 
 ן הכדורגל פלה.דרמה ביוגרפית מצויינת על חייו של גאו – "פלה"

 
דרמת ספורט מצויינת, מבוססת סיפור אמיתי על מערכת היחסים בין שני  – "פוקס קוצ'ר"

 מתאבקים והמאמן שלהם. 
 

על המאבק של הטניסאית בילי ג'ין קינג לשוויון , עוד דרמת ספורט מעולה –"קרב המינים" 
 מול בובי ריג'ס.בטורנירים הגדולים והמשחק הגדול שלה  בפרסים בין גברים ונשים

 

""RUSH –  דרמת מרוצי מכוניות מעולה ואינטינסיווית  

 
קורע לב לסיפרו של ברנרד שלינק הגרמני, אוסקר מוצדק  מצויין ועיבוד  – "נער קיראה"

 לקיט וינסלוט הנהדרת בתפקיד הראשי
 

הסרט שחזה את התפרצות הקורונה, עשוי מצויין  –( 2011)סטיבן סודברג  "התפשטות"
 ואינו נופל למלכודות של רוב סרטי האסונות הרועשים וחסרי האמינות.

 
 מתח

  
 בן אפלק משחק ומביים דרמת פשע משובחת בבוסטון. – "גנב עירוני"

 
אבא מחפש את ביתו האובדת, בעזרת הרשתות החברתיות והאפליקציות  – "חיפוש"

 בטלפון, סרט קיצבי עדכני ומעורר מחשבה.
 

 דרמת מתח משובחת על החיים בניו יורק בתחילת שנות השמונים.  – "שנה קשוחה מאוד"
 

 עיבוד מעולה של רומן פולנסקי לספר המצויין של רוברט הריס, חובה!  – "סופר צללים"
 

, דמי מור משובחת של רוב ריינר עם טום קרוז צבאי דרמת בית משפט – "בחורים טובים"
 .בתפקידים הראשייםהמצויינים וג'ק ניקולסון 

 
 עיבוד קולנועי מעולה של קלינט איסטווד לספרו של דניס ליהיין.– "מיסטיק ריבר"

 
 דוקו 

 
 זוכה האוסקר על איש אחד מטורף שמטפס על קירות מרהיב ומהפנט –" סולו חופשי"

 חזרה לניסוי ישן בבני אדם – "הרפסודיה"
 אליזבט הולמס משגעת את העולם מדהים! –" הממציאה דם והונאה בעמק הסיליקון"


