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 (ITV/CH4) 4איי.טי.וי/צ'אנל         דקות 03-ו 03עשרות פרקים של       Come Dine With Me –בוא לאכול איתי 

סידרת הקאלט הבריטית שבה שפים חובבים מנסים להרשים אלה את אלה ביכולותיהם הקולינאריות בתקווה 
 לזכות בפרס הכספי.

 
 דקות House of Fabulous Cakes            0X03 –בית העוגות המופלאות 

 (Big Bark TV/ITV1) 1ביג בארק טי.וי/ איי.טי.וי 

טריקים שהופכים אפייה וקישוט עוגות למשימה  פיונה קרנס מלמדת אפילו את הטבח הכי פחות מנוסה טכניקות
 פשוטה.

 
 דקות      How Clean is Your House?              1X03 –עד כמה נקי ביתך? 
 (Talkback Thames/CH4) 4טוקבאק טמז/צ'אנל 

 שאשמים בפשעי הגיינה ומראים להם את הדרך לחיים ללא רבב.קים ואגי יוצאים למשימה נגד של כל אלה 
 

 (Fulcrum/CH4)  4דקות            פולקרום/צ'אנל  Power List                        1X03 –רשימת הכוח 

 אופליין/אונליין   
 תוכנית בכיכובו של ג'ון סנו, העוסקת בבעלי עמדות הכוח בבריטניה.

 במאי: סאסקיה ברון
 

 (Mentorn/Carlton)דקות         מנטורן/קארלטון   Quisine                             42x30 –חידון מטבח 

 אופליין/אונליין
 

 דוקומנטרי
 

 (Landmark Films/Sky One)   1לנדמארק פילמס/סקיי דקות                 Limo Fever         0X03 –שגעון הלימו 
סידרה העוקבת אחרי חיי היומיום של מספר חברות שרותי לימו שעה שהם מובילים את "מטעניהם" המוזרים 

והמופלאים. מכוכבי רוק מתהוללים לגברות בדרכן למרוץ הסוסים באסקוט, שרותי הלימו מיקמו את עצמם בלב 
 הסצינה החברתית באנגליה. מפיק: רוד פארקר. 

 
 (BBC1)            1י.בי.סי. דקות       ב Fame: Remember My Name?        1X03 –תהילה: זוכר את שמי? 

 סרט תיעודי המבקר את כוכבי התוכנית המיטולוגית "תהילה" מספר עשורים מאז היתה בשיאה. 
 .במאית: מיכאלה בילינגר

 
 (Fulcrum/CH4)  4פולקרום/צ'אנל      דקות Under the Influence                             1X03 –תחת ההשפעה 

מבט אל ההשפעות הפיזיות והנפשיות של סמים חוקיים )אלכוהול( ולא חוקיים שנצרכים לעיתים קרובות ע"י 
 במאי: ג'יימס בייטס בליינים.

 
 (Eagle & Eagle/CH4) 4דקות      איגל ואיגל/צ'אנל  Big Questions                            0X03 –שאלות גדולות 

   Indie Awards-ו BAFTA-סידרה שהיתה מועמדת לפרס ה

  אופליין ואונליין
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 בידור וריאליטי
 

 (BBC and BBC2)  2דקות            בי.בי.סי/בי.בי.סי.  Laughs in the Park            1X03 –צחוקים בפארק 

 הקומדיה אדי איזארד.קטעים נבחרים משלושה ימי סטנדאפ בפארק בהנחייתו של ענק 
 

 (BBC/CBBC)דקות כ"א       בי.בי.סי/סי.בי.בי.סי.  03מספר פרקים של              Hounded –נרדפים 

 סידרה לילדים: מסעותיו של הקומיקאי רופוס האונד אל עולמות מקבילים מופלאים של פעלולים מיוחדים.
 

 דקות The House of the Tiny Tearaways    01X03 –בית הפרחחים הזעטוטים 

 (Outline Prods/BBC3) 0אאוטליין פרודס/בי.בי.סי. 

 אופליין/אונליין
מקלט טלוויזיוני ראשון מסוגו אליו מגיעים זעטוטים והוריהם שהגיעו לקצה יכולת ההתמודדות עם בעיות 

 מלווה אותם ומיעצת בנסיון לעזור במציאת פתרונות. התנהגותיות. ד"ר לפסיכולוגיה טאניה ביירון
 

 (Endemol/ITV1)  1שעשועון ריאליטי           אנדמול/איי.טי.וי.    Hour Quiz 24 –שעות  40חידון 

 אופליין/אונליין
 

 (Open Mind Prods/BBC)דקות             אופן מיינד פרוד/בי.בי.סי.  The Shiny Show   01X23  -המופע הנוצץ 
 שעשועון ריאליטי לילדים

 אופליין/אונליין
 במאי: פיליפ הוטורן

 
 (BBC Education)דקות              בי.בי.סי. חינוכית    Music File         4X03 –לי מסמך מוסיק

 סידרה חינוכית למוסיקה
 אופליין/אונליין

 במאית: שרה מילר
 

 (BBC Education)  בי.בי.סי. חינוכיתדקות       Sportsbank: Dance TV    0X03 –בנק הספורט: טלוויזיית מחול 

 בידור קל
 אופליין/אונליין

 במאית: שרה מילר
 
  


