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דרמה יומית



: א י ה ת  ו ד מ ע ו מ ה

מפיקים: אודי סגל, עמית גיטלזון, שלומית ארביב

יאיר קרפטיג, בן ה־30 מגיע ארצה לקיבוץ ילדותו, לאחר שנים של נתק מתברר לו כי מצב 
הקיבוץ קשה והוא נמצא בתהליך פשיטת רגל מתקדם ואלים. יאיר מגיע לבית האריזה 
הישן של הקיבוץ שבשכונת התקווה ושם הוא מופתע לגלות כמה מבני כיתתו אשר 
מטפלים ביותם, בן כיתתם, שנפגע במוחו מתעלול ילדותי שביצעו יאיר וחבריו. הם חיים 
בהאנגר נטוש כמו בדיר עיזים ויאיר המום ממצבם. בית האריזה עומד לפני פינוי ויותם 
עלול למצוא עצמו ללא בית. רגשות האשם מציפים את יאיר והוא מחליט להשאר ולדאוג 
ליותם. אחריו, מצטרפים שאר בני הכיתה. לא עובר זמן רב והם מגלים בבית האריזה סוד 
עצום שזקני הקיבוץ הצליחו להסתיר מעל 70 שנה וכעת הם נאלצים להשאר ולהתמודד 

עם השלכותיו.
בקומונה שנפתחה לה לפתע אין סודות ואין פרטיות. והריבים הם על בסיס יומי. כל אלה 
הן הרקע לדרמות שמתרחשות בסדרה שבראשן ניסיון לשרוד כלכלית ביחד בעיר. מעין 
קיבוץ שלם תחת קורת גג אחת מטה ליפול וחברי הקיבוץ שמנסים בכל יכולתם לשמור 

אותו מעל המים.

קיבוצניקים
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * HOT3 / סומיוקו בע״מ 
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https://www.youtube.com/watch?v=7NQm57MuQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=CyWuRjJAobg
https://www.youtube.com/watch?v=CyWuRjJAobg


: א י ה ת  ו ד מ ע ו מ ה

מפיקים: אולפני הרצליה

חודש אחרי העונה האחרונה, התאג״ד עולים לקו ברמת הגולן. בעקבות הפציעה של 
רותם, דניאל חותך מהצבא ונעלם, כשהוא משאיר תאג״ד מפורק. את החלל שהשאיר 
תופס עומר, רופא כריזמטי שאחיו נמרוד נעלם לפני עשור בזמן שירותו הצבאי ברמה״ג. 
פצוע סורי מגיע לגבול עם שרשרת של נמרוד-האח הנעדר. השרשרת מטלטלת את עומר, 
שיוצא למסע חסר פשרות להבין מה עלה בגורל אחיו. חובשי התאג״ד נסחפים אחרי עומר 
בפרשה מסובכת שמעורבים בה כוחות הביטחון, כוחות האו״ם, דרוזים, סורים, חרדים 

והאירנים. חוסר היכולת של עומר להניח לחיפוש מביא אותו לשלם מחיר כבד.

←←←
כאב לילדים, הנושא של אנשים נעדרים/ חיילים נעדרים תמיד הפחיד אותי. חוסר הידיעה 
אם חי או מת, אולי הוא זועק לעזרה ואנחנו לא מקשיבים. כששרתי כחייל ברמת הגולן 
השתתפתי בחיפושים אחר החייל הנעדר גיא חבר, סיפרו נתן לי השראה לעונה זו של 

תאג״ד. )ציון רובין( 

noga.ginton@yes.co.il :לפרקים נוספים

תאג״ד עונה 2
t7ag9g5e8sx :פרקים 1-5 + 31,26,23,19 — סיסמא  * yes / אולפני הרצליה 
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https://vimeo.com/user/14134286/folder/3607382
https://vimeo.com/user/14134286/folder/3607382


המרדף
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

לצפייה בפרק 19 / פרק 40 — ספיישל יום העצמאות

קרב מוחות בין ארבעה מתמודדים מול אחד משני הצ׳ייסרים, איתי 
הרמן ומיכל שרון, גאוני הטריוויה שיודעים הכל. בכל מרדף המתמודדים 
מנסים לענות על כמה שיותר שאלות ולצבור כמה שיותר כסף. כל 
תשובה נכונה תקדם אותם למטרה, אבל כל טעות תקרב אליהם 
את הצ׳ייסרים ועלולה להוביל להדחתם מהמשחק. בשלב הגמר 
מתמודדים כל מי ששרדו במשחק ביחד מול הצ׳ייסרים, במטרה 

לצבור יותר תשובות נכונות מהם ולחלוק בכסף שצברו. 
אז מי יכול על הצ׳ייסרים...?. 

מי רוצה להיות מיליונר
קשת 12 / יולי אוגוסט הפקות

לצפייה בפרק 1 / פרק 3

השעשועון המיתולוגי ״מי רוצה להיות מיליונר״ חזר לישראל אחרי 
יותר מעשור בגירסה חדשה ובהנחיית ארז טל. החוקים פשוטים 
ומוכרים וכוללים 15 שאלות טריוויה ו־3 גלגלי הצלה, המתמודדים 
חכמים ואמיצים וכשהפרס בקצה הוא מיליון שקלים הדרמה והמתח 

באולפן גבוהים.

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

שעשועון טלוויזיה
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israelfilmacademy.co.il/?item=71768&section=449
https://www.youtube.com/watch?v=uP_rH0qwLe0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=1mWkOcDQr9I&t=604s
https://www.youtube.com/watch?v=1mWkOcDQr9I&t=604s
https://app.lookat.io/api/links/44vqbsmc5dram2hwysw3qw
https://app.lookat.io/#/Project/12266/Folder/234471/Video/84562/VideoVersion/131732?access_token=9KTf_C9gq8FgE_R_nzXPfGUldJ1CQXGxXlOQCeyEIOr5a5_YIHn42B8JxG4xsoYWiMxyMRyZMN8--njVHGKL5TqUrCwTSostMAVs6fLMnQEQPDPkeE3sQhM8B2S7z8LdrOaeuST4Qzxibl3CMZxp4NJdqTnO-1hm1l34rhDTymW-pkl9aWPc1D6hrcPGAXHpaIY96_lwXeNahY5nTt4DmDh0xTNHC1w4Tn_d3FaayJFu-4zt0UMXATbKM2QcLz6zqU0EUmpOefXC0Rxsp-qekyOrhdpqk0isHLsidznQkes8kIHmjwNYiyW_FrS-Y2oU09mxBo7JSYyDiJR7gOwjqvn1qrNo9DgXu9BkieUBX-gwBo4NnL3zEfOFK501mrDqjVrH-gSub18WgEKeS-D-NDd-BCwRUCvnRw3Ji9nKasTgGvt_aBzQ6Qke9ePFt9_aGAeFhX2_0EnYGUwlP9-disAkSc5jDHqkDn4YdepadVB5V76mLAwaMlmyOSrijSlm07AZ0hSQSqu6RgyHxhuPFA
https://app.lookat.io/#/Project/12266/Folder/234471/Video/84562/VideoVersion/131732?access_token=9KTf_C9gq8FgE_R_nzXPfGUldJ1CQXGxXlOQCeyEIOr5a5_YIHn42B8JxG4xsoYWiMxyMRyZMN8--njVHGKL5TqUrCwTSostMAVs6fLMnQEQPDPkeE3sQhM8B2S7z8LdrOaeuST4Qzxibl3CMZxp4NJdqTnO-1hm1l34rhDTymW-pkl9aWPc1D6hrcPGAXHpaIY96_lwXeNahY5nTt4DmDh0xTNHC1w4Tn_d3FaayJFu-4zt0UMXATbKM2QcLz6zqU0EUmpOefXC0Rxsp-qekyOrhdpqk0isHLsidznQkes8kIHmjwNYiyW_FrS-Y2oU09mxBo7JSYyDiJR7gOwjqvn1qrNo9DgXu9BkieUBX-gwBo4NnL3zEfOFK501mrDqjVrH-gSub18WgEKeS-D-NDd-BCwRUCvnRw3Ji9nKasTgGvt_aBzQ6Qke9ePFt9_aGAeFhX2_0EnYGUwlP9-disAkSc5jDHqkDn4YdepadVB5V76mLAwaMlmyOSrijSlm07AZ0hSQSqu6RgyHxhuPFA
https://app.lookat.io/api/links/yca3cj50jju3lu1vpgehno
https://app.lookat.io/api/links/yca3cj50jju3lu1vpgehno


אמבוש אקסטרים
מפיקים: גיא וסרמן גולן נחום / אולפני הרצליה / רשת 13

לצפייה בפרק 2 / פרק 3

״אמבוש״ — תכנית המתיחות ששיגעה את כל סליבריטאי ישראל, 
חוזרת בעונה שניה ומוטרפת ב״רשת 13״ בשם ״אמבוש אקסטרים״. 
מנחה התכנית עפר שכטר הוא ״המושך בחוטים״ ומלווה את המתיחות 
בהוראות ובדיחות לאורך כל הדרך. מתיחות המפורסמים שזורות בתוך 
תכנית אירוח פרועה ומצחיקה שמעניקה לצופיה חוויה משעשעת, 
קצבית ודרמטית. העונה לקחו חלק ב״אמבוש אקסטרים״ כמה 
מהשמות הגדולים בישראל: נועה קירל, איתי לוי, ליהיא גרינר, אביבית 
בר זוהר, טיילור ובן זיני, נסרין קדרי, רותם כהן, רוסלנה רודינה, ועוד 

רבים וטובים.
* בימוי: סיון מגזניק אלון אלוש  יוצרים: יגאל שילון עפר שכטר 

* תסריט: רועי שלייפר, אילן שפלר, גלי מאיו,  ירון שילון 
אביעד לוטבק

הלילה עם לוסי וגורי
מפיקים: גיא וסרמן, גולן נחום, ליעוז חזות / אולפני הרצליה / 

כאן 11 
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

לוסי איוב מנחה צעירה וסופר אינטלגנטית פוגשת את הקומיקאי 
ואושיית תוכן וטלוויזיה גורי אלפי בתוכנית אירוח מיוחדת לימי 
הקורונה. כשכולם מוגפים בבתים הם מצליחים להפוך את הסיוט 
לחוויה בידורית ,סאטירית תרבותית, ואינטלגנטית, בדיאלוג שנון 
וחד פעמי ביניהם המדגיש את כל הפערים ובאירוח ייחודי של אורחים 

מהשורה הראשונה שלעולם התרבות הישראלי.
* בימוי: אלון אלוש, איתן אשכנזי  יוצרים: גורי אלפי, לוסי איוב 

* תסריט: ברק כהן, אלעד רביב, דרור ויידמן, יוגב גולן, 
הדר תדמור

יחסים ויראלים
מפיקים: דפנה דננברג, אבירם אברהם / שמונה הפקות / כאן 11

לצפייה בפרק 1 / פרק 7

עם פרוץ מגיפת הקורונה, פרצה גם הפאניקה הלאומית, הקומיקאים 
שחר חסון ויוחאי ספונדר מגיעים להציל אותנו מעצמינו ויוצאים למסע 
חוצה ישראל בניסיון לענות על השאלות הגדולות ביותר סביב משבר 
הקורונה, ואולי גם לסגור כמה קצוות. השניים מגשימים חלומות, 
מחתנים זוגות, לומדים איך להביא את המכה בחסות הקורונה, נפגשים 
עם מדענים, כלכלנים, מומחים בתחום החקלאות ואפילו מגדת 
עתידות, כל זאת בניסיון להבין מה היא האמת מאחורי כל המידע 

המציף אותנו ואולי גם על הדרך לתת לכולנו זריקת עידוד קלה.
חברי וחברות אקדמיה יקרים ויקרות, אנחנו מזמינים אתכם להתרווח 
בכיסאותיכם ולצחוק על סוף העולם, כי בסופו של דבר, כשנדמה 

שהאפוקליפסה עומדת בפתח, מה עוד נותר?
* יוצרים: אבירם אברהם, אלון קיש,  מפיק בפועל: קובי אוזינג׳י 

* תסריט ובימוי:  ליאור כפיר רפאל, שחר חסון ויוחאי ספונדר 
ליאור כפיר רפאל

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

תכנית בידור
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https://13tv.co.il/item/entertainment/ambush/season-02/episodes/vvg6n-2020365/
https://13tv.co.il/item/entertainment/ambush/season-02/episodes/tture-2018862
https://13tv.co.il/item/entertainment/ambush/season-02/episodes/tture-2018862
https://www.youtube.com/watch?v=0nx2LtkxNF0
https://www.youtube.com/watch?v=0nx2LtkxNF0
https://www.youtube.com/watch?v=t64yMzDXqRU
https://www.youtube.com/watch?v=t64yMzDXqRU
https://www.youtube.com/watch?v=XNx6TGzSlfk&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=kR7nsT-kYrs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=kR7nsT-kYrs&t=6s


סיפורים מהכורסה
מפיק: יואב גרוס / יואב גרוס הפקות / כאן 11

לצפייה בפרק 3 / פרק 8

ב״סיפורים מהכורסה״, קאסט עוצמתי של קומיקאים, שלא קיים באף 
תוכנית אחרת, משתף בסיפורים וחוויות מצחיקות ומרגשות, בכל 
פרק בנושא אחר או בתקופת חיים מעוררי הזדהות.הקומיקאים צופים 
ומפרשנים בהומור קטעים רלוונטיים ממעמקי ארכיון הטלוויזיה וכך 
הם חיים שוב את את המצב הנפשי שהוא נושא הפרק. בין הנושאים: 
השרות הצבאי, בריאות, טכנולוגיה, אהבה, הורות, מלחמת המפרץ, 
אמונה ומסורת, וגיל ההתבגרות. הסיפורים ערוכים בהצלבה ויוצרים 

תמונה מצחיקה מעניינת ומרגשת של החיים במדינה אז והיום.
* בימוי:  יוצרים: יואב גרוס, כאן תאגיד השידור הישראלי 

* תסריט: דודי כהן דודי כהן 
״פנינה אמיתית שסמתתרת בלוח השידורים״

״התוצאה היא אינטימית, קלילה ושמוחררת, וחושפת כמה צדדים מאוד מצחיקים 
בביוגרפיה של השמתתפים בלי צנזורה.״ )ישראל היום(

צרים[ ו ]דברי הי
חברות וחברים יקרים, אנחנו נרגשים וגאים מהמועמדות של התכנית 
בקטגוריית הבידור. ״סיפורים מהכורסה״ שנוצרה ושודרה בשנה 
החולפת הצליחה לקבץ אליה 11 מבכירי הקומיקאים בישראל שהתיישבו 
כל אחד בנפרד על כורסה אחת. בכל פרק נוגעת התכנית בתחום אחר 
מחיינו ובאמצעות סיפורים אישיים וחומרי ארכיון היא מבקשת לספק 
הצצה נדירה, אחרת ומרגשת לעולמם של המשתתפים ולסיפורים 
המצחיקים שלהם ועל הדרך גם לספר את הסיפור של כולנו. אנחנו 
מזמינים אתכם לצפות בכל 10 הפרקים של הסדרה בעמוד היוטיוב 

.VODשל כאן ובספריות ה־

קובי וליטל החיים עצמם
מפיק: יואב גרוס / יואב גרוס הפקות / רשת 13

לצפייה בפרקים 1-4

תכנית קומית שבאה לבחון מחדש את החיים של קובי וליטל — איך 
אנשים הרוויחו יותר כסף מהם, האם הם צריכים לעבור לגור בחו״ל 
וכיצד אפשר להיות הורים טובים יותר? שני הקומיקאים האהובים 
בישראל יוצאים למסע כדי לבדוק מה יש לחיים להציע והאם הם טעו 

בדרך. ״קובי וליטל החיים עצמם״
יוצרים: ענבר כהן ארבל, דורון שפר, יואב גרוס * בימוי: 

* תסריט: יובל מורן, רועי מורן,  דורון שפר, ענבר כהן ארבל 
רן דוברת
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https://www.youtube.com/watch?v=ZqxybhDrJYI
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9EyRTqnLs
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9EyRTqnLs
https://www.israelhayom.co.il/article/836571
https://www.israelhayom.co.il/article/836571
https://www.israelhayom.co.il/article/836571
https://www.israelhayom.co.il/article/836571
https://13tv.co.il/entertainment/kobi-and-lital/season-01/episodes


האזרח גואטה
מפיקים: עדי פיינרו, חגית סגל / טושוט סרטים / כאן 11

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

האזרח גואטה הוא פורמט דוקו-אקטיביסטי מקורי שאותו מוביל 
חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה. בכל פרק בסדרה הוא יוצא לטפל 
בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור הרחב. במסעו הוא נחשף להיקף 
הבעיה, פוגש את הקרבנות שסובלים ממנה ופונה אל מי שבכוחם 
לשנות את המצב — פוליטיקאים, פקידי הציבור ואנשי הסקטור 
הפרטי — מהדרג הישיר שפועל בשטח ועד למקבלי ההחלטות ובעלי 

ההון שנהנים מהמצב ואינם מעוניינים בשינוי.
* בימוי: אבי סופר,  יוצרים: דובי קרויטורו, יגאל גואטה 

* צילום:  * תסריט: נעמה שביט, שלי אנטבי  דנה דירקטור 
* תחקיר:  * עריכת תמונה: איתי פינקלשטיין  רונן עמר 

נועה טל 

זמן אמת
מפיקים: דנה כהן, דרי שי, חיים סלוצקי, רן גולן / סלוצקי 

אפיקי תקשורת / כאן 11
לצפייה בפרק 5 / פרק 13

זמן אמת הינה תכנית תחקירים דוקומנטרית המשודרת בכאן 11. 
את התכנית שנחשבת לתכנית הדגל של הערוץ, מגיש אסף ליברמן 
ועורכת טלי בן עובדיה. כבר בעונת השידור הראשונה זקפה התכנית 
לזכותה הישג נדיר כשחשפה ממצאים שהביאו לשחרורו של אסיר 
עולם מהכלא ולזיכויו מרצח בתחקיר ״הודאה תחת השפעה״. גם 
במהלך העונות שלאחר מכן המשיכה להביא אל המסך סיפורים 
מרתקים מכל קשת הנושאים כגון תחקיר מקיף על גורלו של הנווט 
השבוי רון ארד. שחשף לראשונה כי בניגוד לתפיסה המקובלת של 
מערכת הביטחון כף רגלו של הנווט השבוי מעולם לא דרכה באיראן.

>>>
זמן אמת עלתה לאוויר ביום הראשון בו החל תאגיד השידור הציבורי, 
כאן 11, את שידוריו, בתחקיר בן שני חלקים ״מסע בארץ השחיתות״ 
ומאז בכל ארבע עונותיה מביאה למסך סיפורים מרתקים תוך שמירה 
על סטנדרט עיתונאי נוקשה מחד ופיתוח שפה טלוויזיונית בלתי 
מתפשרת מאידך. בקרוב תעלה זמן אמת, בהנחיית אסף ליברמן, 

לעונה חדשה — חמישית במספר.
* בימוי:  יוצרים: דנה כהן, דרי שי, חיים סלוצקי, טלי בן עובדיה 

* צילום:  * תסריט: טלי בן עובדיה  ארי פינס, רותם גרוס 
* עריכת תמונה:  עודד קירמה, עמיקם שילה, איתן חתוכה 

* מוסיקה מקורית: יהודה אשש נדב בן צור, חוני סטולר 

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 
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https://www.youtube.com/watch?v=mJ0TWVeYjBE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=mJ0TWVeYjBE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=veIWJoEev3A&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=veIWJoEev3A&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=lBg7-winGnM&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=lBg7-winGnM&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=G_wXmAsQKAY&t=29s&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=G_wXmAsQKAY&t=29s&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99


המקור
מפיקים: ליאור דניאלי, חן גזית / רשת מדיה / רשת 13

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תוכנית התחקירים ״המקור״ בהובלת רביב דרוקר המשיכה גם בשנת 
2020 להוביל בשורת חשיפות מהדהדות: חשיפת הקלטות ניר חפץ, 
חשיפת שיחות אילן ישועה, פרסום ראשון לעדויות המוקלטות 
ממשפט אולמרט, שולי רנד הסיפור האמיתי, תיעוד בלעדי מלב 

מגיפת הקורונה של פרופ׳ זאב רוטשטיין.
* בימוי: רפי אבולעפיה  * עורך: עידו תמרי  יוצר: רביב דרוקר 

* תסריט: איתי רום, חיים ריבלין, חן ליברמן, ישראל רוזנר, 
רביב דרוקר, אביגיל קוש, גיא אוסטינסקי, ניר ויצמן

עובדה עם אילנה דיין
מפיקים: רותי שטיינברג, מערכת עובדה / עובדה א.ד. /

קשת 12
108uvda108 :לצפייה בפרק 1 / פרק 2 — סיסמא

בעונה ה־26 של ״עובדה״ עם אילנה דיין, תוכנית התחקירים המובילה 
בישראל, שודרו חשיפות בלעדיות וסיפורים ששינו חיים. העונה 
נפתחה בתחקיר על ההסתבכות של סיירת מטכ״ל בחאן יונס, המשיכה 
בסיפור הבריחה של צעיר ישראלי מתוך כת לב טהור בגוואטמלה, 
ובתחקיר על רצח בני משפחת דוואבשה בדומא, בו התראיין החוקר 
שהוביל את החקירה שבמהלכה הופעלו עינויים גם על חשודים 
יהודים. במהלך העונה סופר גם סיפורן של האחיות של מיכל סלה, 
שיצאו למסע בניסיון להבין מה קרה לאחותן שנרצחה על ידי בעלה 

ומה היו הסימנים המוקדמים לסוף הטרגי.
* בימוי: גלעד טוקטלי עורכת: שני דרורי 
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https://vimeo.com/465411772
https://vimeo.com/465411772
https://vimeo.com/495205512
https://vimeo.com/495205512
https://vimeo.com/448575571
https://vimeo.com/448575571
https://vimeo.com/448493786
https://vimeo.com/448493786


אולפן הלילה
מפיקים: שרון בן חור, נטע כהן / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

מגזין יומי בהנחיית מירי נבו /מודי בר און / רן מלובני מתבסס על 
קטעי דיון סביב הנושאים הבוערים של עולם הספורט וגולשת גם 
לויכוחים שמעסיקים את החברה הישראלית בכלל. משתתפים בפאנל 
התוכנית איל ברקוביץ׳, רז זהבי, בוני גינצבורג, אלי סהר, נדב צנציפר, 

שגיא כהן ורון קופמן 
* בימוי: ארנון הלחמי, זיו רסקין יוצרים: ערוץ הספורט 

אולפן ליגת האלופות
מפיקים: שרון בן חור / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

אולפן ליגת האלופות בהגשת מודי בר און מעניק לליגת הכדורגל 
הטובה בעולם את המעטפת הטלוויזיונית הראויה לה, כלומר, חגיגה! 
האולפן כולל את כל הדיווחים והפרשנויות בשילוב של תרבות והומור. 
חברי הפאנל מכינים אותנו לקראת משחקי הערב של ליגת האלופות 
ובסיום המשחקים מסכמים את המשחקים עם תקצירים ופרשנויות. 

* תסריט:  * בימוי: זיו רסקין  יוצרים: ערוץ הספורט 
מודי בר און

חדשות הספורט
מפיקים: שרון בן חור, נטע כהן / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

יש מהדורה אחת שמאחדת את כל אוהדי הספורט בישראל. כל ערב 
בשעה 19:00 בהנחיית מאיה רונן, טליה סלנט ורותם ישראל ובשעה 
23:00 בהנחיית אלי אילדיס ומירי נבו. כל התקצירים, החדשות, 
הראיונות והסיפורים הבלעדיים שמרכיבים את הספורט בארץ ובעולם, 
מרוכזים בתכנית אחת, שמשלבת מקצועיות ואהבה למשחק. חדשות 
הספורט נמצאת בכל זירה הקשורה לספורט, במישירין או בעקיפין, 

במגרש או מחוצה לו, ומשפיעה על הספורט בישראל.
* בימוי: ארנון הלחמי, זיו רסקין יוצרים: ערוץ הספורט 

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 
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https://vod.sport5.co.il/?Vc=10070&Vi=357263
https://vod.sport5.co.il/?Vc=10070&Vi=357263
https://vod.sport5.co.il/?Vc=10070&Vi=357263
https://vod.sport5.co.il/?Vc=10070&Vi=357263
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/XynbYJ25oO/App/HSP462077_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/XynbYJ25oO/App/HSP462077_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/P5JcecP9pz/App/HSP428068_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/P5JcecP9pz/App/HSP428068_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D
https://vod.sport5.co.il/?Vc=4532&Vi=352947
https://vod.sport5.co.il/?Vc=4532&Vi=352947
https://vod.sport5.co.il/?Vc=3968&Vi=357268
https://vod.sport5.co.il/?Vc=3968&Vi=357268


עולם הרכב
מפיקים: ערוץ הספורט / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

מגזין עולם הרכב בהגשת בועז קורפל משודרת בארבע השנים 
האחרונות על בסיס שבועי בערוץ הספורט ומהווה את תכנית הרכב 
היחידה בישראל שיצרה מהפכה בעולם עיתונות הרכב המקומי. 
התוכנית מסכמת את כל הסיפורים והחדשות הכי עדכניות בתחום 
הרכב והטכנולוגיה בשוק המקומי והעולמי. התוכנית מלווה ונותנת 
במה לכל הספורטאים המוטוריים הישראלים המיצגים את ישראל 

בארץ ובעולם. 
* תסריט:  * בימוי: זיו רסקין  יוצרים: ערוץ הספורט 

כפיר כשריאן, בועז קורפל

ריאדה אל חמיסה
מפיקים: ערוץ הספורט / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

מגזין הספורט בערבית המסקר את קבוצות המגזר הערבי בישראל 
בהגשת חכמאת גרה ובהשתתפות רז זהבי ופאדי מחאג׳נה.

* בימוי: זיו רסקין, ארנון הלחמי יוצרים: ערוץ הספורט 

שער השבת
מפיקים: ערוץ הספורט / ערוץ הספורט

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תכנית סיכום משחקי השבת בליגת העל בכדורגל, עם שידור ראשון 
של תקצירי המשחקים וכמובן דיווחים חיים וניתוחים מקצועיים. עם 

בוני גינצבורג, איל ברקוביץ ורז זהבי. 
* בימוי: חגי אמיר יוצרים: ערוץ הספורט 
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https://vod.sport5.co.il/?Vc=7274&Vi=332487
https://vod.sport5.co.il/?Vc=7274&Vi=332487
https://vod.sport5.co.il/?Vc=7274&Vi=334657
https://vod.sport5.co.il/?Vc=7274&Vi=334657
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/PRV/RbFau0qXaJ/App/HSP379057_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94%20%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%94
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/PRV/RbFau0qXaJ/App/HSP379057_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94%20%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%94
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/PRV4/4a0NExE4Cl/App/HSP461810_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94%20%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%94
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/PRV4/4a0NExE4Cl/App/HSP461810_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94%20%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%94
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/MpQKnp3PUW/App/hSP464669_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA%2012.12.20
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/MpQKnp3PUW/App/hSP464669_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA%2012.12.20
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/MpQKnp3PUW/App/hSP464669_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA%2019.12.20
http://videopage.sport5.co.il/index.html?videoUrl=https://rgesport5-vh.akamaihd.net/i/bynet/sport5/sport5/PRV6/MpQKnp3PUW/App/hSP464669_,400,700,1100,1800,.mp4.csmil/master.m3u8&poster=&headline=%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA%2019.12.20
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