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02/03/2017


עם כל  Jim Jamערוץ  ,בלבד yes -לראשונה בישראל וב

 !בדיבוב מלא לעברית ,לילדים התכנים האהובים

בארני וחברים, תומאס הקטר ובוב הבנאי מדברים  ,לראשונה
 בעברית!


 לילדים והעכשווי החדש הערוץ להשקת והידעוערוץZdiKseyבהמשך העשרה

WiZ,ממשיכהZdiערוץומציגהלראשונהבישראלאתעולםהילדיםאתלהעצים

Jim Jam.בדיבובמלאלעברית,(טרוםביתהספר)1-6ערוץלגילאיה,



 כמו הילדים כוכבי מיטב עם איכותיות כניותת משדר הערוץ וחבריםבארני  בוב,

במיוחד נוצרו JIM JAM של התוכניות.ועוד בלרינה לינה'אנג,הקטר,תומאסהבנאי

עלהילדים של והחברתיות האינטלקטואליות ת,הרגשיוליכולות לתרום מנתעל ,

 גדלודורותשלילדיםבארה"בוברחביהעולם.ברכיהן



מ )28.2-החל האפיק באותו ישודר לדיבוב80הערוץ בנוסף לעברית בדיבוב )

כעת הצהובלאנגליתשקיים הכפתור על /כתום)החלפתהשפהמתבצעתבלחיצה

בשפההרוסית.204אפיקמשדרגםבכמוכןהערוץ.בשלט(

 

 

 :הערוץ כניותת מבין

 בני ,סקופ ,רולי ,וונדי הקרובים וחבריו בוב .כולם על והאהוב הפופולארי הבנאי -הבנאי  בוב

 לפיתוח חיוניים כלים הצעירים לצופים ומעניקים יצירתיותמשימות עם מתמודדים ולופטי

.בעיות לפתרון המובילה מעשית וגישה חיוביתחשיבה



 ללמוד איתם ויחד ,חבריו עם לבלותשאוהב חביבדינוזאור הוא בארני - החברים של בארני

 !חדשים דברים ולגלות

 את מעודדת",מפתחתהתנהגותחברתיתוחברית,ברני של החברים" הפרסים זוכת הסדרה

.עשוריםמעלשני כבר בילדים ונימוסים חיוביים ערכים שלהטמעתם
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.הרכבתמסילות דרך דמיון של לעולם להיכנס הילדים את מזמין הקטר תומס

וכמובןוגורדון הנרי ,אמילי,פרסי ,יימס'ג הקטרים חבריו ואת הקטר תומס את מציגה הסדרה

.כשורה יעבוד שהכל שדואג ,הרכבת תחנת מנהל גם

לילדים מוכרתואהובהבריטית טלוויזיההיאסדרתהסדרה

 

 גוריישנ ,וסנובול סנופלייק של הרפתקאותיהם אחר העוקבת מתוקה בובות סדרת -ו גל איגלו

 .הארקטילחוג דרומית החיים מתוקים ים-כלבי

.גדולה בהנאה המעניין החפץ את יחקרו והגורים אחר חפץ מהשמיים ייפול פרק בכל

 יהיו וחלק ,ובננות ביצים כמו נחמד לפיקניק שימושיים יהיו מהחפציםחלק  כמו לבושפריטי

בחידוד הצעירים ולצופים המקסימים לגורים שיתרמו אחרים עזרים או קטיפה מכנסי,גרביים

 .חושיהם

 

 

 , זוק - הקטן ואחיה יא יא בשם ילדה אחר העוקבת ואופטימיות הומור מלאת סדרה וזוק יאיא

 . לתחייה שקמים שלהם בצעצועים מלווים כשהם ,והדמיוני האמיתי - העולמות משני שנהנים

 למסעות יוצאים הם , מצחיקות פרווה ובובות סקרן תינוק , הפעלתנית אמם של בעזרתה

 . בעולמות קסומים

.הדמיון עם יום היום חיי בשילוב הנאה על המבוססת כיפיתתכנית



 הינה וקייט קיט.ועוד שרק,DREAMWORKS ,סומסום רחוב של היוצרים מן-וקייט קיט

 .לחיים שיעורים והמוןהפתעות ,בכיף מלאה,לקטנטנים וחכמה חדשה סדרה

 - הצעצועים קופסת את אוהבים שמאוד חמודים חתלתולים שני הם וקייט קיט

 רק ,איתה ולשחק קופסה לתוך להיכנס הוא שלהם התחביב ,החתולים כל כמו .שלהם

 !קסם מתרחש ,לתוכה קופצים הם כאשר .פלא כוחות יש שלהם הצעצועים שלקופסת

 

 .ואתגרים הפתעות ,בתגליות מלא ,ומופלא חדש עולם יוצרים החתלתולים פעם בכל

 אתגרים לפתור להם שעוזרת מסתורית דמות עם במפגש החתלתולים את מציג פרק כל

 .בתחפושת שלהם ואבא אמאכ המתגלה דמות ,למסע ומצטרף

 סדרה יצרו אשר העולם ברחבי שונים ממקומות כהורים עצמם את מגדירים הסדרה יוצרי

 .כמוהם הורים עבור


