
המשחק מרכזי

אלוף האלופים

6-7משחק 

ליגה לאומית בכדורגל

גביע המדינה

גביע הטוטו בכדורגל

גביע הטוטו ליגה לאומית

בכדורגל' ליגה א

ליגת העל בכדורגל נשים

גביע המדינה בכדורגל נשים

ליגת הנוער בכדורגל

גביע המדינה בכדורגל נוער

ליגת האלופות

סופר קאפ אלופות

ליגת האלופות לנוער

ליגה צרפתית

ספר קאפ צרפתי

ליגה אוסטרית

ליגה סקוטית

גביע הליגה הסקוטי

נבחרת ישראל בליגת האומות

ידידות- נבחרת ישראל 

נבחרת ישראל לנוער בכדורגל

מוקדמות אליפות אירופה- נבחרת ישראל הצעירה 

נבחרת ישראל המשחקי ידידות

ליגת האומות

2020מוקדמות יורו 

קבוצות ישראליותמוקדמות ליגה אירופית

קבוצות ישראליותמוקדמות ליגת האלופות

אליפות אפריקה בכדורגל

מוקדמות אליפות אפריקה

ליגת האלופות אפריקה

גביע אפריקה

כדורגל חופים

NBA

ליגת העל בכדורסל

א"מכבי תיורוליג

הפועל ירושליםליגת האלופות בכדורסל

גביע המדינה בכדורסל גברים

גביע המדינה בכדורסל נשים

2019גביע העולם בכדורסל 

מתקיים בישראל- נבחרת ישראל אליפות אירופה לנבחרות עתודה

נבחרת ישראלאליפות אירופה לנוער

נבחרת ישראלאליפות אירופה לנערים

2019אליפות אירופה בכדורסל נשים 

ליגה לאומית בכדורסל

ליגת העל בכדורסל נשים

גביע ווינר

טורנירי הכנה ירושלים

א"טורנירי הכנה מכבי ת

FIBA 3*3

3*3אליפות העולם בכדורסל 

קבוצות ישראליותיורופקאפ 

VTB

NBAליגת הקיץ 

נבחרת גברים

ליגת העל בכדורגל

כדורגל

כדורסל



נבחרת נשים

ליגת העל לנוער בכדורסל

ליגה גרמנית בכדורסל

ליגה אוסטרלית בכדורסל

ליגת העל בכדורסל בכיסאות גלגלים

ווימבלדון

גביע דיוויס

גביע פדרציה

ATP 500

ATP 250

WTA

אליפות ישראל בטניס

פיינל פור

טניס בכיסאות גלגלים

אליפות העולם בטניס בכיסאות גלגלים

ליגת העל גברים

ליגת העל נשים

גביע המדינה נשים

גביע המדינה גברים

מוקדמות אליפות אירופה בכדורעף גברים

מוקדמות אליפות אירופה בכדורעף נשים

ישראליות באירופה בכדורעף

כדורעף חופים

ליגת העל

גביע המדינה

ליגה לאומית

גביע שופטים

כדוריד נשים

נבחרת ישראל

קבוצות באירופה

אליפות אירופה עתודה

ודו'אליפות העולם בג

ודו'אליפות אירופה בג

ודו'אליפות ישראל בג

ודו'הסבב העולמי בג

אליפות העולם בהתעמלות מכשירים

אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים

אליפות ישראל בהתעמלות מכשירים

אליפות העולם בהתעמלות אמנותית

אליפות אירופה בהתעמלות אמנותית

אליפות ישראל בהתעמלות אמנותית

אליפות אירופה אתלטיקה 

אליפות אירופה לנבחרות

אליפות ישראל באתלטיקה

23אליפות אירופה עד גיל 

טניס

כדורעף

כדוריד

ודו'ג

התעמלות מכשירים

התעמלות אמנותית

אתלטיקה



מרתונים

אליפות העולם בשחייה

אליפות העולם בקפיצות למים

אליפות אירופה בשחייה

אליפות ישראל בשחייה

סבב עולמי 

כדורמים

טור דה פראנס

ראלי אפיק

UFC

WWE

1פורמולה 

GPמוטו 

 2פרומולה 

nascar europe

NFL

בייסבול

שונות

NINJA UK

NITRO GAMES

E FORMULA

E moto

e football pro

אליפות ישראל

ESL

eליגת האלופות 

e NFL

LETS PLAY

NBAאולפן 

אולפן המשחק המרכזי כדורגל

אולפן המשחק המרכזי כדורסל

אולפן ווימבלדון

אולפן יורוליג

אולפן ליגת האלופות

אולפן מוקדמות מונדיאל

ארץ הכדורסל

בובה של לילה

האיש החזק

סיפורי יורוליג- המסע 

חדשות הספורט

חדשות השבת

חדשות סיכום שבוע שישי

חמישיות

אופניים

שחייה

FIGHTING

ספורט מוטורי

ספורט אמריקאי

ESPORTS

תוכניות



חמש באוויר

חמש בדרכים

מגזין כדוריד- יד חמש 

יציע העיתונות

NBAמגזין 

מגזין גיימינג

מגזין טור דה פראנס

מגזין טניס

מגזין נוער

מגזין שייט

מגרש פתוח

FCמועדון כדורגל 

מגזין כדורעף- מעופפים 

משדר סיכום שנה

מתחממים

עולם הגיימינג

עולם הרכב

ריאדה אל חמיסה

שבת במגרש

שער השבת


