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=================================================================
סדרות-ילדים מצוירות
------------------(01
(02
(03
(04
(05
(06
(07
(08
(09
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17

אבירי האור-הקסום
ארץ הקטקטים
שיר פתיחה :מיקי קם
באגס באני
ביטלג'ויס
בימבה )בינבה?(
שיר פתיחה :ניצה שאול
בלינקי ופינקי
גברת פלפלת
שיר פתיחה :חני נחמיאס
ג'ורג' מהג'ונגל
גדל-יער
גארפילד )הפך ל"-גארפילד וחברים"(
דביבוני היער הירוק
דובוני איכפת-לי
דן-דין השופט
דנבר ,הדינוזאור האחרון
דני שובבני
הדבורה מאיה
הדרדסים
מדובבים:
א( ציפי שביט  -דרדסית

(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26

החיים
החתולים הסמוראים
היה היה
הימן
היער-הירוק )ערוץ  2הניסויי(
הכלבתולים
הלב )מרקו(
המלך בבר
המעופפים הנועזים )יצורים קטנים ומעופפים
אשר חיו ביער ורדפו אחריהם שתי דמויות(
שיר פתיחה :חני נחמיאס

(27
(28
(29
(30

הנעלולים
הענק הירוק
הקוסם מארץ-עוץ
השלולנים
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(31
(32
(33
(34
(35
(36
(37
(38
(39
(40
(41
(42
(43
(44
(45
(46
(47
(48
(49
(50
(51

התכנית המצוירת ביום שבת בערוץ הערבי )עם הרובוט? ביל וסבסטיאן?(
טדי דב )התכנית עם מרבה הרגליים וסרח(
זה עם השיר של ענת עצמון )המומינים ?(
זרבובים
חוש-חש הבלש
חתולי הרעם
חתולי צמרת
טאו טאו
טוב-טוב הגמד
טזמניה
יוגי הדוב
כח-המחץ
לאקי-לוק
לון וכלבו
מוש השור
מקורי וחבורתו
משלים שועליים )פלסטלינה(
משפחת סילוני
משפחת סימספון
משפחת קדמוני
נילס הולגרסון ואווזי הבר
שיר פתיחה :יגאל בשן

 (52ניץ-נץ
 (53ניצי הכסף )(Silver Hawks
 (54סופרבן
דמויות :סופרבן ,סקרנל
(55
(56
(57
(58
(59
(60
(61
(62
(63
(64
(65
(66
(67
(68
(69
(70
(71
(72
(73
(74
(75
(76
(77
(78
(79
(80
(81

סנופי
ספיידרמן
סקובי-דו
עמיקו וחבריו
ערי הזהב הנסתרות
פומיקי
פופאי
פיט ותלתול
פיטר-פן
פשושון אוהב לישון
פינוקיו
פעלולני-הכדורסל
צבי הנינג'ה
צ'יפמונקס
קובי )ילד טוב מברצלונה(
קספר וחברים
קפטן פלאנט
קראטה-יאו
רובוטריקים
רובימה
רובינזון זוקרו
רוני וליטל
רכבת-ההפתעות
שאלתיאל קוואק
שוטרים וגנבים
שירה
שמש

קטעי-קישור
---------(01
(02
(03
(04
(05
(06
(07

") Road-Runnerמיפ-מיפ"(
בולי איש השלג
דובי-דוברמן
התכנית עם הלגו
זייץ-נו-פגדי )"ארנב ,חכה ,עוד רגע!"  -זאב שרודף אחרי ארנב(
מייטי-מאוס
מיסטר היק-אפ
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(08
(09
(10
(11

ממבלי
מר נגזרת
סמי הסנאי
קיפודינה )הקיפודית שרצתה לחצות את הכביש(

סדרות-ילדים לא-מצוירות
--------------------- (01בלי-סודות
שחקנים:
א( אושיק לוי
ב( חנן גולדבלט
ג( חני נחמיאס
ד( נתן נתנזון
 (02דודו מספר לגולו
 עם דודו טופז (03הבית של פיסטוק
שחקנים:
א( ספי ריבלין
ב( ציפי מור
(04
(05
(06
(07

הופה-היי
החתול שמיל
החבובות
מסיבת גן
משתתפים:
א( ירון לונדון  -מנחה
ב( ג'וליאן מר  -עוזר מנחה

 (08פלונטר
 (09פרפר-נחמד
שחקנים:
א( דודו זר בתפקיד דודו
ב( עפרה ויינגרט בתפקיד עפרה
ג( עוזי חיטמן
 (10קשת-בענן
שחקנים:
א( ניקו ניתאי בתפקיד האיש עם הזקן
ב( רמי ברוך
 (11רואים שש-שש
משתתפים:
א( יאיר ניצני
ב( קובי מידן
 (12רגע עם דודלי
שחקנים :א( ציפי מור
 (13רחוב סומסום
שחקנים:
א( יונה עטרי  -בתפקיד יונה
ב( שרי צוריאל  -בתפקיד קיפי הקיפוד
ג( מיקי קם  -בתפקיד השכנה מלמעלה
ד( אלברט אילוז  -בתפקיד המוכר במכולת )?(
ה( נתן דטנר
ו( ג'יל בן דוד  -בתפקיד משה אופניק
 (14שכונת-חיים
 (15שלוש-ארבע חמש-וחצי
שחקנים:
א( ששי קשת
ב( יונה אליאן
 (16תוסס

עמוד 3

tv-005.txt

 בהנחיית אקי אבני )לסירוגין גם יעל אלמוג( (17תופסים ראש
 בהנחיית נתן דטנר (18תכנית על זהירות בדרכים ,עם איזה חוצן בלבוש כסוף ,בתוך חללית
 (19תפוס-כיוון
סדרות מתח
--------(01
(02
(03
(04
(05

אביר על גלגלים
אני וסוד וכוחי )עם "קווין מלורי"(
גולשים בזמן )עם "קווין מלורי"(
האישה הביונית
זינוק לאתמול
שחקנים:
א( ?  -בתפקיד סאם בקט
ב( דין סטוקוול  -בתפקיד אל

 (06מיסטרT-
 (07מק'גייוור
שחקנים:
א( ריצ'ארד דין אנדרסון  -בתפקיד מק'גייוור
ב( ?  -בתפקיד פיט
 (08מסע בין-כוכבים ,הדור הבא
שחקנים:
א( ?  -בתפקיד קפטן פיקארד
ב( ?  -בתפקיד הסגן הראשון של הקפטן
ג( ?  -בתפקיד דאטה הרובוט
ד( ?  -בתפקיד היצור עם הגבות
ה( ?  -בתפקיד דיאנה היועצת
ו( ?  -בתפקיד מהנדס המכונות )בעל עיניים מלאכותיות(
ז( ?  -בתפקיד הרופאה
 (09משימה בלתי-אפשרית
שחקנים:
א( ?  -בתפקיד
ב( ?  -בתפקיד
ג( ?  -בתפקיד
ד( ?  -בתפקיד

המנהל
הלטיני
השחרחורת
הבלונדיני

 (10סרט ערבי ביום שישי
 (11צוות-לעניין
שחקנים:
א( ?  -בתפקיד המנהל
ב( ?  -בתפקיד "פנים" היפיוף
ג( ?  -בתפקיד מורדוך המשוגע
ד( ?  -בתפקיד החזק
סדרות קומדיה-דרמה
----------------(01
(02
(03
(04
(05
(06
(07

אלף
אני אוהב את לוסי
ארצ'י באנקר
בית קטן בערבה
בנות המזל
המסעדה הגדולה
העולם הערב
שחקנים:
א( אברי גלעד
ב( ארז טל

 (08הצלצול הגואל )(Saved By the Bell
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שחקנים:
בתפקיד
א( Mark-Paul Gosselaar
בתפקיד
ב( Dustin Diamond
בתפקיד
ג( Lark Voorhies
בתפקיד
ד( Mario Lopez
ה(  Tiffany-Amber Thiessenבתפקיד
בתפקיד
ו( Elizabeth Berkley
בתפקיד
ז( Dennis Haskins

Zack Morris
Screetch Powers
Lisa Turtle
A.C. Slater
Kelly Kapowki
Jessie Spano
המנהל Richard Belding

 (09זהו זה
שחקנים:
ב( גידי גוב
א( אבי קושניר
ג( שלמה בראבא  -בתפקיד יאצק
ד( מוני מושונוב
ה( דוב'לה גליקמן
(10
(11
(12
(13

חופשי על הבר
חשיפה לצפון
כנפיים )?(
מוצ"ש
משתתפים:
א( אבי אתגר
ב( ספי ריבלין
ג( יעל עמית
ד( חנה לסלאו)?(

 (14משהו עם שני אבות
 (15משפחה אוהבת
 (16משפחת קוסבי
שחקנים:
א( ביל קוסבי
(17
(18
(19
(20
(21

משתגעים מאהבה )?(
נישואים פלוס
סופר-סבתא
עובדות החיים )(The Facts of Life
על טעם ועל ריח
שחקנים:
א( גארי קולמן  -בתפקיד ארנולד

(22
(23
(24
(25
(26

פארקר לואיס
אבא-חורג ,אמא חורגת )(Step By Step
צער גידול בנות
להסתובב עם קופר )?(
קרובים-קרובים
שחקנים:
 בתפקיד יהורםא( יהורם גאון
ב( ליאורה ריבלין  -בתפקיד ליאורה
 בתפקיד מולי  ,הבן של ליאורה ויהורםג( מולי שגב
 בתפקיד אביתר ,הבן של ליאורה ויהורםד( ?
 בתפקיד אילן השכןה( אילן דר
 בתפקיד תיקי השכנהו( תיקי דיין
 בתפקיד גליה ,הבת של תיקי ואילןז( ?
 בתפקיד סבתא חנהח( חנה מרון

 (27שלושה בדירה אחת
 (28שנות הקסם
 (29שתי תוכניות עם "מייק" )"להתבגר ולהתגבר" ועוד תכנית(
סדרות תעודה/אירוח ואחרות
----------------------Here We Are (01
 (02בוקר טוב ישראל
 (03סיבה למסיבה )תכנית אירוח-קומדיה עם רבקה מיכאלי(

עמוד 5

tv-005.txt

 (04חיים שכאלה
מראיין :עמוס אטינגר
 (05חיות וחיוכים
מנחה :דליק ווליניץ
 (06מגע )(Contact
 (07מקבילית המוחות
 (08פיצוחים
מנחה :שוש עטרי
 (09קשר משפחתי
 (10שעת-כושר
 (11שניים אוחזין )תכנית המשפט המפורסמת(
שחקנים:
א( איציק סיידוף
ב( אבי אוריה
ג( גבי עמרני
 (12תצפית
בהנחיית :יעל דן?
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