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טלוויזיה 5:13915344ıĸŁ
ערוץ 1

ערוץ 2

(11)

(22)

 06:00קליפים ברצף
 06:15ישר ללב (כ)
 06:43העולם הבוקר
 09:00לחיות טוב
 10:00מבזק חדשות אינטרנט
 10:02לחיות טוב
 11:00מבזק חדשות אינטרנט
 11:02סוד החיים הטובים
 12:00מבזק חדשות אינטרנט
 12:02סיפור מההפטרה (כ)
 13:00מבזק חדשות אינטרנט
 13:02מבוא ל...
 14:00בחצר של פופיק
 14:03גאון של אבא (כ)
 14:25מנת משכל (כ)
 15:00מבזק חדשות אינטרנט
 15:02העולם הבוקר
 15:30כאן בישראל (כ)
 16:00מבזק חדשות אינטרנט
 16:02משהו אישי
 16:45מהדורה ראשונה
 17:30עושים סדר (כ)
 18:00שש עם....
 18:50המופע של שגב (כ)
 19:30תוכנית חיסכון
 20:00חדשות
 21:00ספיישל תעודה ־ סוד הרצח של
רוז
 22:05מצב האומה (כ)
 23:00קומדי בר
 23:40אדרנלין
 24:00חדשות
 24:05אדרנלין ־ המשך
 24:45משהו אישי
 01:35מעבר לכתוב (כ)
 02:00סוד החיים הטובים
 02:45מבוא ל( ...כ)
 03:35סיפור מההפטרה (כ)

ערוץ 10

(10)

 06:00בייבי
 06:30אורלי וגיא
 09:00חדשות  10־ מבזק
 09:05איזה יופי עם נעמה (כ)
 10:00בריאות ( 10כ)
 11:00זמן מיסטיקה (כ)
 12:00מעונן חלקית
 12:30ראש בראש (כ)
 13:00אורלי וגיא
 13:45מאחורי הקלעים :בין השמשות
 14:15צינור לילה
 14:40מקצוענים ( 10כ)
 16:05מיני שף
 16:50חמש בערב עם רפי רשף
 18:00לונדון את קירשנבאום
 19:00גיא פינס
 20:00חדשות 10
 21:00לעוף על המיליון
 22:50פינס בלילה
 23:05היום שהיה
 23:30לילה כלכלי
 24:00צינור לילה
 24:25לונדון את קירשנבאום
 01:20רגעים
 02:00חמש בערב עם רפי רשף
 03:00מקצוענים ( 10כ)
 04:20איזה יופי עם נעמה (כ)

חינוכית 23

(23)

 16:00המומינים
 16:30גדולים מהחיים ,הדור הבא
 16:59ערב חדש
 18:00עושים סדר חדש
 18:30רפואה שלמה
 19:00סוגרים חשבון
 19:30גלילאו
 20:00המועדון
 21:00מסע עולמי עם אייל פלד
 21:30שיחת נפש
 22:00דיבור מקדים
 22:30סוגרים חשבון
 23:00עדות אילמת
 23:50לופ בחינוכית 23

ערוץ 33
 10:00קפה תיאטרון
 12:00הלילה יענקל'ה לאן?

מבחר

הערב | גילי איזיקוביץ

 06:01שירת הים
 06:30אוגליס
 06:34סנופי וחברים (כ)
 06:53אוגליס
 07:00הדרדסים (כ)
 07:24המהדורה
 08:00כושר טוב ישראל (כ)
 08:15דואט ישראלי (כ)
 08:40זמן הורים (כ)
 09:10היו סרטים ־ עד סוף הלילה (כ)
 09:40בקריאה ראשונה (כ)
 10:05מוסיקה היום ־ עדנה גורן וקובי
רכט
 10:30זמן הורים (כ)
 11:00דואט ישראלי (כ)
 11:25היו סרטים ־ עד סוף הלילה (כ)
 11:55בקריאה ראשונה (כ)
 12:20מוסיקה היום ־ עדנה גורן וקובי
רכט
 12:45דואט ישראלי (כ)
 13:10שיחה בעשר אצבעות
 13:40בקריאה ראשונה (כ)
 14:05היו סרטים ־ עד סוף הלילה (כ)
 14:35שיחות ברוח (כ)
 15:00מוסיקה היום ־ עדנה גורן וקובי
רכט
 15:30סנופי וחברים (כ)
 15:53אוגליס
 15:59הדרדסים (כ)
 16:25המהדורה
 16:50חדשות באנגלית
 16:59ערב חדש
 17:34לב העניין במזרח התיכון
 18:00מבזק חדשות
 18:04תרבות היום
 18:30שום ,פלפל ושמן זית (כ)
 18:55הגיע זמן לשון
 19:00הערב עם גאולה אבן
 20:00מדד יומי
 20:30משפחת סימפסון (כ)
 21:00מבט
 21:30הסודות היהודיים של הנצרות (כ)
 22:30משפחת קנדי (כ)
 23:15נבחרת החלומות
 23:45מהיום למחר (כ)
 24:15פסוקו של יום
 24:16שידורי לופ לילה

(הוט,30יס32)

 16:35החוליה החלשה
 17:20רופאים
 17:50רגל אחת בקבר
 18:20ריי מירס בארץ הפרא הצפונית
 19:10בחזרה לאחוזת העמק
 20:00החוליה החלשה
 20:45רופאים
 21:15איסט־אנדרס
 21:45הולבי סיטי
 22:40תחבולות חדשות
 23:30הופעה חיה באפולו
 24:15החוליה החלשה
 01:05הולבי סיטי

סאט 3

הוט דרמה

"סוד הרצח של רוז" .שחזורים מדויקים

הצצה לחדר החקירות

 13:00בקו הבריאות
 14:00קראתי לך .תוכנית תרבות
 15:00בחברה טובה .תוכנית אירוח
 16:00מבזק חדשות בערבית
 16:05סקוביות
 16:30חיות בסרט
 16:35תומס וחברים
 16:50רובדוברס
 17:00מהדורת חדשות באנגלית
 17:30מסביב לעולם
 18:00כוכבי הקולנוע
 18:30מגזין ספורט בערבית
 19:00מהדורת חדשות בערבית
 19:30חלון מזרחי
 20:00שום ,פלפל ושמן זית
 20:30אקטואליה מאחורי החדשות
 21:00מבט
 21:30שמן וזעתר
 22:00מהדורת חדשות בערבית
 22:30חלון מזרחי
 23:00תקומה
 24:00תוכניות הטלוויזיה הישראלית.
אקטואליה

ערוץ הכנסת

הוט 3

צרים של רוז ,בין צרפת לישראל ,בין סב־
תות ואב ביולוגי ,בית חולים ובתי יתומים.
פרשת הרצח ,שנחשפה בקיץ  ,2008הסעירה
את המדינה במשך שבועות .נדמה שלא נותר
פרט מוכמן בנוגע אליה ,תמלולי החקירות,
המכתבים האינטימיים ,הסיפור המשפחתי
הבלתי אפשרי וסופו הלא נתפש ,כולם נפ־
רשו בהרחבה.
אלא שדווקא היקף הדברים בסרטה של
טל ,שישודר הערב בערוץ  ,2היסודיות וההצ־
גה האינטימית שלהם ,יוצרים סרט מבעית.
זוהי נתיחה לאחר המוות לפרשה ולכוחות
האפלים ,המנוגדים לכל רגש אנושי ,שהתג־ "סודהרצחשלרוז".ערוץ ,2 21:00

ערוץ הילדים

(99)

 16:00מליאת הכנסת
 20:00עולם פוליטי
 20:30ראש בראש
 21:00היו ימים
 21:30חשבון פתוח
 22:00חדשות
 22:30הצוללת
 23:00קפה הפוך
 23:30פרשת שמיני
 24:00חדשות
 24:00ראש בראש
 01:00שידור מחזורי
(3)

" 16:35משאלת החג" '98 .ארה"ב .דרמה.
עם דבי ריינולדס ,ניל פטריק האריס.
בימוי :איאן בארי
" 18:05סוד האגם הנסתר"
" 19:40ג'וליה" 2008 .צרפת .דרמה .עם
טילדה סווינטון ,סול רובינק .בימוי:
אריק זונקה
" 22:00חיים גנובים"
" 23:25לב של אבן" 2001 .ארה'ב.
דרמת מתח .עם ג'יימס וויילדר ואנג'י
אוורהארט .בימוי :דייל טרביליון
" 01:00השומר אחי" 2004 .ארה'ב .דרמה.
עם ארון אשמור ,כריסטיאן פוטנזה.
בימוי :ג'ורדן ברקר

(הוט,80יס46)

(הוט,44יס35)

 16:00טורפים פרהיסטוריים
 17:00טורפי הנחשים
 18:00נעולים
 19:00הלוחש לכלבים
 20:00גן עדן עלי אדמות
 21:00זמנים קשים
 22:00הגבול
 23:00נעולים
 24:00זמנים קשים
 01:00הגבול

מזה"ת

(הוט,77יס42)

(הוט 8)

(הוט,72יס109)

" 15:30הקוף השעיר" '44 .ארה'ב.
קומדיה .עם וויליאם בנדיקס ,סוזן
הייוורד .בימוי :אלפרד סנטל
 17:00סיפורי התנ"ך לילדים
 17:30בוננזה .סדרה מערבונית
 18:30המופע של רד גרין .סדרה קומית
 19:00מהדורת חדשות באנגלית
 19:30על טבעי עם סיד רות' .תוכנית
דת
 20:00מועדון  .700תוכנית דת
 21:00ליהנות ביומיום ־ עם ג'ויס מייר.
תוכנית דת
 21:30ג'וזף פרינס ־ תוכנית דת
 22:00ד"ר לסטר סאמרול .תוכנית דת
 22:30נבואות מהתנ"ך .תוכנית דת
 23:00קציר .תוכנית דת
 24:00המופע של רד גרין .סדרה קומית
 24:30המופע של אנדי גריפית .תוכנית
קומית
 01:00בוננזה .סדרה מערבונית

ארטה

(הוט,147יס133)

" 15:45יומיים בפריז" 2007 .צרפת.

דרמה
 17:20האקרים :לא אלוהים ולא מורה.
תעודה
 17:50יום סוער ב ....סדרת תעודה
 X 18:35און .מגזין יומי
 19:05נערת החץ וקשת מההימלאיה.
תעודה
 20:00יומן ארטה
 20:30מגזין גלובלי
 20:55לחיות עם בע"ח .תעודה
" 21:40קן הקוקיה" '75 .ארה"ב .דרמה
 23:50היה היה ...קן הקוקיה .תעודה
 24:45וויין מקרגור .תעודה
 01:35השעות לבדן .סרט דרמה אילם

ויווה

(הוט,27יס19)

 15:40מישהו צופה בך
 16:30גבריאלה
 17:20יומן חיים
 18:10הסערה
 19:05לחיות את החיים
 20:00אל קלון
 20:50אשת הברזל
 21:40מישהו צופה בך
 22:30גבריאלה
 23:20יומן חיים
 24:10הסערה
 01:05לחיות את החיים

מצו

" 16:20לוויטי" .עם מורגן פרימן
" 18:00שלוש מלאכיות" 2003 .קנדה.
דרמה .עם מירנדה ריצ'רדסון ,קריסטין
אדמס .בימוי :סקוט סמית
" 19:45סלינג בלייד"
" 22:00אנשים ללא מורא"
" 23:50תשוקה חותכת" 2003 .ארה"ב.
מותחן פסיכולוגי .עם מג ראיין ,מרק
רופאלו .בימוי :ג'יין קמפיון
" 01:45פצוע" 2009 .צרפת .דרמה .עם
קולין פארל ,ג'יימי סייבס .בימוי :דניס
טנוביץ'

הוט פאן

 15:40הארכיון הקלאסי ־ טטיאנה
ניקולייבה
 16:40רצף מוסיקלי במצו
 18:00מאה שנות בלט רוסי
 19:45טוני אלן בלוקסמבורג
 20:35רצף מוסיקלי במצו
 21:30פיוטר אנדרשבסקי בוורשה
 22:35רסיטל :זולטן קוצ'יש
 24:35רצף מוסיקלי במצו
 01:00טיגראן חאמאסיין

בי־בי־סי אינטרטיימנט

(15)

" 15:45מסעות ג'ימיני גליק"2004 .
קנדה .קומדיה .עם מרטין שורט ,ג'נין
גרופלו .בימוי :ואדים ז'אן
" 17:15צ'ארלי ובוטס" 2009 .אוסטרליה.
קומדיית הרפתקאות .עם פול הוגאן,
שיין ג'ייקובסון .בימוי :דין מרפי
" 18:55פעם ראשונה" 2009 .ארה"ב.
קומדיה .עם דבון ורקהייזר ,סקאוט
טיילור קומפטון .בימוי :ברברה רוטנברג
" 20:25דאלטרי קאלהון"
" 22:00גולש ,אחי" 2008 .ארה"ב.
קומדיה .עם מתיו מקונוהי ,וודי הרלסון.
בימוי :ס .ר .בינדלר
" 23:25משחק האלופים" 299 .ארה"ב.
דרמת ספורט קומית .עם אנטוניו
בנדראס ,וודי הרלסון .בימוי :רון שלטון
" 01:25קטע מהסרטים" 2001 .ארה"ב.
פארודיה .עם כריס אוונס ,ג'יימי
פרסלי .בימוי :ג'ואל גאלן

הוט אקשן

(14)

 XXX". 2002" 16:25ארה"ב .פעולה.
עם וין דיזל ,סמואל ל .ג'קסון .בימוי:
רוב כהן
" 18:30אבודים בגבול" 2008 .ארה'ב.
פעולה .עם כריס קליבלנד ,ווס מקגי.
בימוי :דייוויד מרפי ,סקוט פק
" 20:20אופק נסתר" 2003 .ארה"ב.
מותחן .עם ואל קילמר ,נב קמפבל.
בימוי :מייקל האוסמן
" 22:00קון אייר" '97 .ארה'ב .פעולה.
עם ג'ון קיוזאק ,ניקולס קייג' .בימוי:
סיימון ווסט
" 23:55אל מריאצ'י" '92 .ארה"ב .פעולה.
עם קרלוס גלארדו ,קונסואלו גומז.
בימוי :רוברט רודריגז
" 01:15מלחמתו של קונור" 2006 .ארה'ב.
פעולה מד"ב .עם אנתוני 'טריץ' כריס,
ניאה פיפלס .בימוי :ניק קאסל

הוט פריים

(הוט,95יס69)

(16)

(17)

" 16:55היום בו אלוהים עזב"2009 .
צרפת .דרמה .עם רות נירר ,אפזאלי
דיוואלי .בימוי :פיליפ ואן לאו
" 18:35חלב הצער" .2009 .דרמה.
עם מגלי סולייר ,סוזי סנשז .בימוי:
קלאודיה יוסה
" 20:15ים של שקט" .2003 .דרמה .עם
הוב שטאפל ,נילטג' דה ורי .בימוי:
סטין קונינקס
" 22:00אני ממש שונאת את העבודה
שלי" 2007 .בריטניה .קומדיה .עם נב
קמפבל ,שירלי הנדרסון .בימוי :אוליבר
פרקר
" 23:30משהו מגוחך" '96 .צרפת .דרמה
קומית .עם שארל ברלינג ,פאני ארדן.
בימוי :פטריס לקונט

" 01:10זוהי אנגליה" 2006 .בריטניה.
דרמה .עם סטיוון גראהם ,תומאס
טורגוס .בימוי :שיין מדואז

יס 1

יס דוקו
(1)

" 16:42אהבה בקהיר" .2009 .דרמה .עם
פטרישיה קלרקסון .בימוי :רובה נאדה
" 18:14האמת על אהבה" .2004 .קומדיה
רומנטית .עם ג'ניפר לאב יואיט ,דוגרי
סקוט ,ג'ימי מיסטרי .בימוי :ג'ון היי
" 19:51הכל אודות אדם"2000 .
ארה"ב/בריטניה .קומדיה רומנטית .עם
סטיוארט טאונסנד ,קייט הדסון .בימוי:
ג'רארד סטמברידג'
" 21:30מלחמת הכלות" .2008 .קומדיה.
עם קייט הדסון ,אן האת'אווי .בימוי:
גארי וויניק
" 23:03כסף ,אהבה ,חתונה".2009 .
קומדיה .עם סאלי הוקינס ,סימון דאלני.
בימוי :סטפן בירק
" 24:46רק נשיקה" 2002 .ארה"ב .קומדיה
רומנטית .עם פטריק ברין ,קירה סדוויק,
מריסה טומיי .בימוי :פישר סטיבנס

יס 2

(2)

" 17:23שלושים יום ואני מפורסמת".
 2004ארה'ב .קומדיה .עם כרמן
אלקטרה ,שון פטריק פלנרי .בימוי:
גבריאלה טלייוויני
" 18:56אהבה וריקודים" .2009 .דרמה
רומנטית .עם איימי סמארט ,טום מאלוי.
בימוי :רוברט איסקוב
" 20:35אפקט הפרפר" 2004 .ארה'ב.
מתח .עם אשטון קוצ'ר ,איימי סמרט.
במאים :אריק ברנס וג'יי מקיי גרובר
" 22:30רק ידידים" 2005 .ארה"ב .קומדיה
רומנטית .עם ראיין ריינולדס ,איימי
סמארט ,אנה פאריס .בימוי :רוג'ר קמבל
" 24:08יחצ"ן המסיבות" 2002 .ארה"ב.
קומדיה .עם ריאן רינולדס ,טארה ריד.
בימוי :וולט בקר
" 01:43משחק ההזיות" .2006 .אימה .עם
ג'ק יוסטון .בימוי :פדי ברתנאך

יס 3

(3)

" 16:36ספינקס" 2010 .צרפת .מותחן
פשע .עם ססיל דה־פרנס .בימוי :ניקולס
בוכריאף
" 18:23שובר לבבות" 2010 .צרפת.
קומדיה רומנטית .עם רומן דורי  ,ונסה
פארדי .בימוי :פסקל שומיי
" 20:10החלום של אתמול בלילה".2007 .
דרמה .עם ולריה ברוני טדסקי ,שגם
ביימה ,מתייה אמרליק
" 22:00הנרי וג'ון" '90 .ארה"ב .דרמה .עם
אומה תורמן .בימוי :פיליפ קאופמן
" 24:10הבלונדינית חשופת החזה"2010 .
צרפת .דרמת פשע .עם סטיב לה־רו.
בימוי :מנואל פראדאל

יס סטארס דרמה

יס סטארס נקסט

(15)

 16:05סמולוויל
 16:50על טבעי
 17:35מחסן סודי
 18:20סמולוויל
 19:50ניצולים
 20:45על טבעי
 21:30ריפר
 22:15מחסן סודי
 23:00קפריקה
 23:45ניצולים
 24:40על טבעי
 01:25קפריקה

החיים הטובים

(הוט,41יס31)

 16:00מה מתבשל אצל בראיין?
 16:30החיים עפ"י פורבס
 17:15השיפוצניקיות מעצבות לריטה
 17:30איזה יופי של בית
 18:00האמהות השוות ביותר
 18:30פירס מורגן על גג העולם
 19:30מסעות הגינון של קוסטה
 20:00מקום תחת השמש
 21:00נכנס יין יצא סוד
 21:30מתפרצים לדלת פתוחה
 22:00טירוני נדל"ן
 22:30עיצוב שפה יפה
 23:00פרויקט חמישה כוכבים
 23:30מרי מלכת החנויות
 24:30סיכון מחושב
 01:00חופשה מסביב לשעון

! E־ ערוץ הבידור

(הוט,31יס26)

 16:00מה אוכל אותך
 17:30חדשות ערוץ ! E
 18:15אמני הספין
 19:15הלילה עם צ'לסי
 19:45אז ועכשיו ־ כוכבי קולנוע
 20:15מאחורי הקלעים :האנה
 20:40ספיישל הרווק :אז ועכשיו
 21:30חדשות ערוץ ! E
 22:15אמני הספין
 22:37קלואי ולמאר
 23:30הלילה עם צ'לסי
 24:00חדשות ערוץ ! E
 24:45קלואי ולמאר
 01:15הלילה עם צ'לסי

דיסקברי

(יס34)

 16:00מכונות מלחמה זה אנחנו
 16:55מכסחי המיתוסים
 17:50דיג באקסטרים
 18:45סיפורי עוגות
 19:10ביטחון גבולות
 19:40בהילוך איטי
 20:05איך עשו את זה?
 21:00הטייסים מאלסקה
 21:55חוף הסכנה
 22:50המטרה :דגי חרב
 23:45דיג באקסטרים
 24:40עבודה מלוכלכת
 01:35הטייסים מאלסקה

 H־ היסטוריה
(13)

 16:15צווארון לבן
 17:00המפענחת
 17:45מספרים
 18:30נמלטים
 19:15שומרת סוד
 20:00בניחוש חוקר
 20:45צווארון לבן
 21:30אנשי החוק
 22:00מחשבות פליליות
 23:30דם אמיתי
 24:30מחשבות פליליות
 01:15אנשי החוק

יס סטארס קומדי

 16:00אשה אגדה
 17:25אני דיסלקט גאה!
 18:00אל הצד השני
 19:00דוגמניות מעובדות
 20:00ג'ון מוריד הידיים
 21:15מי אתה חושב שאתה
 22:00לך תקים מדינה
 23:15תירס חם!
 24:10החלום של נערות ממז' אירופה
 01:05צרות צרורות בתאילנד

(12)

 16:30עקרות בית נואשות
 17:15האנטומיה של גריי
 18:00האישה הטובה
 18:45מרפאה פרטית
 19:30אהבה גדולה
 20:30עקרות בית נואשות
 21:15האנטומיה של גריי
 22:00טרה
 22:30ישנן בנות
 23:25האנטומיה של גריי
 24:10טרה
 24:40האנטומיה של גריי
 01:25ישנן בנות

יס סטארס אקשן

(8)

(14)

 16:25שני גברים וחצי
 17:15נשואים פלוס
 18:05רוק 30
 18:55ג'יי לנו
 19:40שני גברים וחצי
 20:30חי ב־  LA LAלנד
 21:00איש משפחה
 22:15חי ב־  LA LAלנד
 22:45חברים
 23:35שני גברים וחצי
 24:25חי ב־  LA LAלנד
 24:55נשואים פלוס
 01:45חברים

(הוט,42יס37)

 16:20אנשי היערות
 17:10אמנות המלחמה
 18:50מובילים על קרח דק
 19:35טכנולוגיה :עפר
 20:30כיצד נוצר כדו"א
 21:20ענתיקות על הדרך
 22:10היסטוריה למכירה
 23:00סיפורה של משטרת ישראל
 23:35האבל :הטלסקופ שחשף את היקום
 24:55אמריקה :סיפורה של אומה
 01:40טובעים בחפצים
MGM
(הוט,26יס 7)
" 16:45שובם של שבעת המופלאים"'66 .
ארה"ב/צרפת .מערבון .עם וורן אוטס
ורוברט פולר .בימוי :ברט קנדי
" 18:20הימור מכור" '88 .ארה"ב .דרמה.
עם ג'ון קיוזאק ,קליפטון ג'יימס .בימוי:
ג'ון סיילס
" 20:20אבק של חלומות" 2004 .ארה"ב.
פנטזיה .עם היידן פנטייר וריאן קלי.
בימוי :אריק סמול
" 22:00אני מתוודה" '53 .ארה'ב .מותחן.
עם אן בקסטר
" 23:35תעלול קטלני" '86 .ארה"ב.
מותחן .עם בריאן בראון .בימוי :רוברט
מנדל
" 01:20הוטל אוקלהומה" '93 .ארה"ב.
פעולה .עם קריסטן קלוק ודיויד קית.
בימוי :רוברט יוסטון

רדיו קול המוסיקה  .רשת א'

 16:35הלינק ,גורי אלפי
 16:55הינשופים עם רוגל אלפר
 17:40על כרישים ואנשים
 18:35תולדות האופנה העילית
 19:30המהפכה הווירטואלית
 20:30הינשופים עם רוגל אלפר
 21:10אז מה באמת שמים לנו ב...
 21:35תעשיית הזיופים
 22:30הינשופים עם מודי בר־און
 23:10דומיניק דאן :אחרי המסיבה
 1,000 24:10דרכים למות
 24:35הינשופים עם מודי בר־און
 01:20תעשיית הזיופים

יורו ספורט

־ אוסטרליה/דנמרק
 01:30מונדיאל עד גיל  17־ חוף
השנהב/ברזיל

נשיונל ג'יאוגרפיק

 14:10כוח הקצב  14:20סיפורים
מהספרים  14:30יוני ונוי  14:45מר
מוכשר  15:05טינגה טינגה 15:20
חתול תעלול  15:35מגלים עם דורה
 16:00עיר הקטרים  16:10נווה עצלנות
 16:35כתמתמים  16:45חוקרי הפרא
 17:00סיירי הים  17:15כוח הקצב
 17:25סמי הכבאי  17:35אסטרודג
 17:45בבר  18:00היכון ,חידון ,הופ!
 18:25דינו דן  18:35חתול תעלול
 18:55מספרי משימה  19:10צוות
לעניין  19:25תותית  19:47סיפורים
ונפלאות

ערוץ 8

(18)

לו בה .ככזו היא גם מעוררת מחשבות בנוגע
לנפשות הפועלות ,מקומן בפרשה והאשמה
שהציבור הטיח בהן.
הגרסה שתשודר הערב בערוץ היא לא
הגרסה המקורית .זו רצופה בקטעי וידיאו
מחדרי החקירה וצילומים משטרתיים נוספים,
שנאסרו להקרנה לציבור כדי שלא להפוך את
חדר החקירות חומר לריאליטי .במקום ,הוחלט
לערוך שחזורים מדויקים למה שהוסרט בחדרי
החדרים לנגד עיניהם של חוקרים מיומנים,
שגם הם התקשו לשמור על פנים חתומות.

 14:00האולפן בקטנות
 14:05הפיג'מות
 14:30החולמים
 15:00ששטוס 2011
 15:50ארתור
 16:15סבבה בנט
 16:45בקוגן
 17:10יוגי הו
 17:30חדשות הספורט
 17:31ספיידרמן
 17:55טיטוף
 18:20ארתור
 18:45מלאך משמיים
 19:05ששטוס 2011
 19:55החולמים
 20:25סבבה בנט
 20:53חדשות הספורט
 20:55שמש
 21:40הפיג'מות
 22:10וונביז
 22:30החולמים
 22:55שמש
 23:45סבבה בנט
 24:10הפיג'מות

הופ!

The O.C 16:10
 16:55מדיום
 17:40המתמחה
 18:30חדר החדשות
90210 19:00
 19:45גדולה מהחיים
 20:30שקרניות קטנות
 21:15מד מן
 22:00עונת החתונות
 22:30מחלקת גנים ונוף
 22:55מזל סרטן
 23:23חדשות הבידור
 23:51ג'ימי קימל
 24:32עונת החתונות
 01:00שקרניות קטנות

הוט סרטים

(33)

(הוט,152יס121)

 16:15גמל שלמה
 17:05מורעל! .תעודה
 18:00נמלים :מעצמה עולמית נסתרת.
תעודה
 18:45בעה"ח האקזוטיים באים .תעודה
 19:30נאנו ,עולם המחר
 20:00חדשות היום
 20:20מגזין תרבות
 21:00עדכון החדשות
 21:15יורגן בקר ־ המסלול השלישי
 22:00אולאף  .TVבידור ואירוח
 22:30מגזין הייטק
 23:00עדכון החדשות
 23:25פטר פוס .תוכנית אירוח
 24:10סקובל .תוכנית אירוח
 24:40בטיפול HBO
 01:05יומן החדשות משווייץ

ביום שבו נחשפה לראשונה לציבור פרשת
היעלמה של הילדה רוז פיזם ארזה הבמאית
והמפיקה נילי טל מצלמה והחלה לתעד .היא
קיבלה גישה לצילומים מתוך חדרי החקירה,
מהרגע שבו הובא לשם סבה של רוז ,רוני רון,
וכאשר השוטרים עדיין קיטלגו את הסיפור
כסכסוך משפחתי רגיל .טל שוחחה עם העו־
בדת הסוציאלית שדרשה מהמשטרה להגיע
לדירת הסב והאם; עם השוטר שגרר את רון
מחוץ לדירה ,אל תחנת המשטרה; עם המפקד
שהתקשה להאמין לרון ,העומד על גדת היר־
קון ועם צמד החוקרות שבאוזניהן התוודה.
היא גם התחקתה אחרי מסלול חייה הק־

3

קול המוסיקה

(51)

 16:00מונדיאל נשים ־ יפן/ניו זילנד
 18:00מונדיאל נשים ־ גרמניה/קנדה
 19:00מונדיאל נשים ־ מקסיקו/אנגליה
 21:00תוכנית גביע העולם
 21:15האיש החזק בעולם ־ סבב הענקים
מלונדון
WATTS 21:45
 21:55זמן לקרב .אמנויות לחימה
 22:00היאבקות  WWE־ מגזין שבועי
 22:30זמן לקרב .אמנויות לחימה
 22:35קלאסיקות היאבקות מקצוענית
 23:30מונדיאל נשים ־ מקסיקו/אנגליה
 24:30מונדיאל עד גיל 17

 07.05שחרית מוסיקלית .באך :קונצ'רטו למקלדת
מס'  3ברה־מג'ור ,רי"ב ( 1054א' יואיט /הקאמרית
האוסטרלית /ר' טוגנטי) .טלמן :אוברטורה וסוויטה
טרגי-קומית (אקדמיה למוסיקה עתיקה ,ברלין).
בוקריני :שישיית מיתרים מס'  2בסי-במול מג'ור
(אנסמבל )415
 08:05שחרית מוסיקלית .באך :פרטיטה מס'  ,2במקור
לכינור סולו ,רי"ב ( 1004אדין קרמזוב  -לאוטה); מבחר
מדריגלים אנגלים מאת פארמר ,מורלי ,ווילקס ,ברד,
דאולנד (קינגז סינגרס)
 09:05קונצרט בוקר .ארתור בליס :פסטוראלה
לקלרנית ולפסנתר (תיאה קינג /קליפורד בנסון).
מלקולם ארנולד :קונצ'רטו לקלרנית מס'  ,1אופ' 20
(ג'אנט הילטון /סינפונייטה בורנמות' /נורמן דל מאר).
ברהמס :פנטסיות ,אופ' ( 116הלן גרימו  -פסנתר) .יוזף
יואכים :וריאציות על נושא מקורי ,אופ' ( 10רבקה גולני
 ויולה /קונסטנטין בוגינו  -פסנתר) .ירדנה אלוטין:סונטה לצ'לו סולו (מיכאל הרן); קז'נק :קונצ'רטו
לכינור מס'  ,1אופ' ( 29שנטל ז'וייה /תזמורת שרה"ש
ברלין /ג'ון מאוצ'רי) .ברטוק :נסיך העץ ,מוסיקה לבלט
במערכה אחת (תזמורת פסטיבל בודפשט /איוון פישר)
 12:00קלאסי קל .כריסטינה גוליאט

 13:00זרקור .אדווארד אלגר  -סרנדה לכלי קשת
במי־מינור ,אופ' ( 20סימפונית בולטימור /דיוויד
זינמן); "אניגמה" ,וריאציות על נושא מקורי ,אופ' 36
(סימפונית סינסינטי /פאבו יארבי); שני קטעים מתוך
"חלומו של ג'רונטיאוס" ,אופ' " ;38ברכות ובעדינות"
(( )Softly and Gentlyאיבון מינטון ־ מצו-סופרן);
"לך בדרכך" (( )Go forth on your journeyג'ון שרלי
קווירק  -בריטון) (מקהלה של הבי־בי־סי /סימפונית
בי־בי־בי /בנג'מין בריטן)
 14:06דרמה מוסיקלית
 15:00דור הזהב  -אמנים גדולים בהקלטות היסטוריות.
תוכניתו של רם עברון (שידור חוזר) .הטנור ג'אקומו
לאורי-וולפי
 16:00מוסיקה מן העבר הרחוק .תומס מורלי :שלושה
שירים (אלפרד דלר /מרק דלר /דזמונד דופרה).
אורלנדו גיבונס" :התרחק מחלוני" (פרטוורק) .הנרי
השמיני" :בילוי בחברה טובה" (אנסמבל סירינו) .ג'ון
דאולנד" :זילגו דמעותי" (דורותי מילדז) .ג'ון דאולנד:
הגליארד של הרוזן מאסקס (לי סנטנה  -לאוטה) .שתי
בלדות עתיקות" :היריד בויטינגהם"; "וולזינגהם" (ג'ואל
פרדריקסן /אנסמבל פניקס ממינכן) .הנרי פרסל:
שני שירים (אנדריאס שול  -קונטרטנור /אקדמיה
ביזנטינה) .טואנו ארבו :הפאבאן "יפתי המושלת בחיי"

(קפריצ'ו סטרבגנטה)
 17:00אתנחתא .הקונצרט הקאמרי השבועי של קול-
המוסיקה .שידור חי מאולם הנרי קראון בירושלים.
רביעיית כרמל  -רחל רינגלשטיין וליה רייחלין  -כינורות,
יואל גרינברג  -ויולה /תמי ווטרמן  -צ'לן .בהשתתפות:
יעל פטיש-קומפורטי  -ויולה .מיכאל היידן :חמישיית
כלי קשת בדו־מג'ור .פאול בן-חיים :חמישיית כלי קשת
( ;1919בכורה עולמית) .דבוז'אק :חמישיית כלי קשת
במי-במול מג'ור ,אופ' 97
 19:00קונצרט קצר .הרברט לשנר  -אבוב /כריסטיאן
שנל .מיצירות :ויווואלדי ,ברטוק ,ראוול ,טומאסי ואחרים
 20:05קונצרט .סדרת קונצרטחבאו .רודולף אשר:
מוסיקה לרוח המתאבל .אנרי דוטייה" :עץ החלומות",
קונצ'רטו לכינור ולתזמורת (ליאונידס קאוואקוס
 כינור /פילהרמונית רדיו הולנד /קאזושי אונו).בארט ויזמן :רביעייה (עופר פאלק ,רפאל טודס ,גרהם
אופנהיימר ,אולג קוגן) .דביסי" :הים" .וילהלם פיפר:
קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת (משנת ( )1927רונלד
בראוטיגם  -פסנתר /מנצח  -ז'אן וואן סטיין) .בארט
ויסמן :פרק מתוך "חול וחמצן" (ברברה האניגאן
 סופרן /סימפונית לימבורג /אד ספניארד) .דביסי:פרק מתוך "תחריטים" (תזמורת קונצרטחבאו /ברנרד
הייטינק)

 22:00מוסיקה אתנית  -עממית ומסורתית  -מקרוב
ומרחוק .רוסיה  -מבחר שירים ומחולות (להקת
פיאטניצקי) עם ישראל דליות (ש.ח)
 23:00רק ג'ז .לאה ליאור
 24.00קולהמוסיקה כל הלילה

רשת א'
 06.05אקדמיה באלף" .ניצנים נראו בארץ" ,ברוך
אסקרוב בסדרת שיחות רדיו עם חתן פרס ישראל
המלחין נחום היימן ,על יצירתו ושורשיו
 06.55חדש על המדף" .ערבים אחרונים עם תרסה",
מאת חואן מרסה .סוקר :אלון טולדו
 07.05בסימן קריאה .שיחה עם מעוז מוסל על ספרו
הראשון החדש "לגמרי במקרה" .עם אפרת שושני
 08.05המומחים באים אליך .רויטל עמית
 09.05סדר נשים .עירית עניס
 10.05בריאות שלמה .יעל צדוק
 11.05כנס בוגרים שארית הפלטה .אלכס טלמור
 12.05מגזין ירוק .שרון עידן
 13.05שורה ראשונה .מגזין תיאטרון
 14.05מאזינים למאזינים .עם אליהוא בן־און
 15.05נוער וסטודנטים .עם אפרת בזרקון
 15.55בימת שיר" .שירים לפסנתר יחיד" ,אורי ברנשטיין
 24.05מבחר תוכניות מחצות עד הבוקר

