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11/12/2016 

yes  ערוצי ילדים חדשים 2את עולם הילדים ומשיקה ממשיכה להעצים 

ישדר את הסדרות האהובות והמוכרות , סלוצקי, מבית yes KIDZערוץ 

, ביניהן: העונה החדשה של הסדרה ובלעדיותלצד הפקות חדשות 

בכיכובה  יומי, סיטקום איציק כהןבכיכובו של  ״ראש גדול״  המיתולוגית

 ד, ועו גאיה שליטא כץ , תכנית ראיונות בהנחיית נועה קירלשל 

 ילדים נוסףהשנה יושק ערוץ  במהלך

 

yes  ותגדיל את מספר את היצע התכנים  תעבה 2017במהלך להעצים את עולם הילדים וממשיכה

ערוצי  שישהבחבילת הבסיס ועוד  שמונהעשר ערוצים,  לארבעה שהחברה מציעהערוצי הילדים 

 –סלוצקי 'מבית  yesשל ערוץ הילדים החדש  – yes KIDZיעלה לאוויר ערוץ בינואר  1 -ב .פרמיום

-טקומים, דוקוישידורי הערוץ יכללו מגוון רחב של דרמות, ס .8-14הפונה לגילאי  'אפיקי תקשורת

כוכבי  לצד סדרות רכש מצחיקות ומרגשות. ,ומבטיחות י ותוכניות בידור ישראליות חדשותריאליט

מהטלוויזיה ומהרשת יציפו מדי יום את מסך הערוץ, ביניהם: גאיה שליטא כץ  הילדים האהובים ביותר

עופר  יהוויראל, הצמד (אלין לויאלינה ))"החממה"(, נועה קירל, איציק כהן )"ראש גדול"(, יאנה יוסף, 

מגוון פעילויות ותכנים צופי הערוץ ייהנו מ –שידורי הערוץ לא יסתכמו רק במסך הטלוויזיה ומאור ועוד. 

  ברשתות החברתיות ועולמות הדיגיטל, לצד מופעים והצגות.

 

-ב יושקהשנה  במהלךבנוסף,  ,90באפיק הילדים ויחליף את ערוץ  24/7דר יש yes KIDZערוץ 

yes   נוסףערוץ ילדים.  

 

ימשיכו ליהנות מהפקות המקור האהובות, כולל המשך העונה של הסדרה החדשה  yesלקוחות 

אליאנה תדהר, לי בירן, ג׳וי ריגר, בכיכובם של  Oboyשזוכה להצלחה רבה ואהדה בקרב הקהל 

 ועוד. מריו, שוברי גלים, סופשלי, אליפים, והסדרות האהובות והמוכרות ביניהן: ועוד גפן ברקאי

ערוץ חדש מבית היוצר של 'קבוצת הופ' שנבנה במיוחד , !WIZ במסגרת המהלך יוחלף ערוץ לוגי בערוץ 

תכני תעודה, אנימציה, מקור ודרמה, מהנים ומעשירים,  ישדר !WIZ. 6-11ופונה לגילאי  yesעבור 

 .מעולמות מתוכן הבאים: מדע, מתמטיקה, טבע וסביבה, אומנות ויצירה, תרבויות עולם ועוד

 

 הקאלטדרת תעלה לשידור העונה החדשה והמצופה של סעם השקת הערוץ ולאור בקשת הקהל 

"ראש  .yesרק לצופי וזאת שנים לאחר שסיימה את שידוריה,  7 - "ראש גדול"והמצליחה  האהובה

הדמות המיתולוגית של אלחנן ברדוגו, מנהל בית הספר "אביבים", בגילומו של איציק גדול" חוזרת עם 

  .תשודר מדי יוםו כהן
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בהפקת  דרמה קומית מוסיקלית יומיתבתככב  נועה קירלכוכבת הילדים והנוער , הלראשונה בטלוויזי

הילדים,  , זכתה בתואר זמרת השנה של ערוץ15קירל, כוכבת בת המבוססת על חייה. יואב גרוס 

 30 -לאינספור שערים בעיתונים הגדולים במדינה, מאות אלפי מעריצים ברשתות החברתיות וליותר מ

של נועה כוכבת הנוער ושל  -בסדרה תגלם קירל דמות כפולה צפיות בקליפים שלה ביוטיוב.  ןמיליו

 .2017הסדרה תשודר במהלך  ,הנמסיס שלה, יו"ר קבוצת המחאה, "שונאים את נועה קירל"

 

תראיין בכל  בה תכנית ראיונות יומית –תנחה את סנאפטוק , כוכבת הילדים האהובה, גאיה שליטא כץ

תכנית כוכב ילדים אחר תוך שילוב תכנים מעולמות הדיגיטל של האורח )אינסטגרם, סנאפצ'אט, 

 פייסבוק וכו'(. 

 

בתכנית יגלמו דמויות קומיות , OMGכנית המערכונים והמתיחות תב יככבויראלי עופר ומאור והצמד הו

על השאלות  תענה yes KIDZהמצעד של התכנית  לצד מתיחות קומיות מן העולם.מוכרות וחדשות 

הפדיחות המצחיקות  ןהמצליחים ביותר? מה 20תחת לגיל ההקשות באמת: מי הם כוכבי הילדים מ

כוכבי המוסיקה הנכונים ביותר? בכל תכנית ידורגו ויוצגו  והבלתי נשכחות של כוכבי הילדים? מי הם

של עולם הבידור, הכוכבים  כי מצחיקים והרגעים הבלתי נשכחיםהאנשים הכי נוצצים, האירועים ה

  וכוכבי הרשת.

 

בהנחיית אלינה )אלין  כנית בישולת - בהמשך השנה יעלו בין היתר הפקות המקור הבאות: מיקרושף 

כנית ת כוכבי הילדים בוחרים את הקליפים האהובים, –ליסט  A, לוי( והשף ארז עינב )"משחקי השף"(

 "מאי אזולאי 1הבלוגרית מס' "קומית סאטירית יומית על הטרנדים הכי חמים ברשת בהנחייתה של 

מוסיקה , תכנית ייעודיות לחופשת הקיץתכניות ריאליטי לילדים, -הקומיקאי יניב ביטון(, דוקו אותה יגלם)

 ועוד המון הפתעות. ייחודית

בין היתר את דרמת  ותסדרות ישראליות וזרות, חדשות ואהובות, הכוללמ, ייהנו צופי הערוץ ןכמו כ

 Chuck’sפרקים חדשים,  –אוגי והמקקים , תיכון השיר שלנו ,שמש ,הנוער הישראלית "חצויה"

Choice ,Zevo-3ל הולך ועוד. ושל נמרוד הראל, הכ , בלתי נראה 

 

yes ניקלודיאון,ביניהם ת הבסיסלממשיכה להציע ערוצים נוספים ופופולאריים לילדים הכלולים בחבי : 

והסדרות  העולמית נמכרה לנטפליקסאשר  "החממה"הערוץ שהביא את הסדרה המצליחה 

ערוץ דיסני עם "כוכב הצפון"  ועוד;בוב ספוג", "קסם של הורים", "חברים בחווה" הפופולאריות "

 ועוד; שנמכרה לחו"ל בעקבות הצלחתה הרבה, "פיניאס ופרב", "גרוויטי פולס", "סוי לונה", "ספיידרמן"

, ערוץ הסרטים היחידי לכל המשפחה yes5וערוץ  "עם "סופר סטרייקה", "אבירי נקסו ZOOM ערוץ 

ולנוע ועוד. השקת הערוצים הינה חלק מסרטי הילדים שהוקרנו בק 95% -המשדר בשנה  כ ,בישראל

מהלך פורץ דרך בעולם  ,עם מי לגדול" yes"ממהלך רחב בעולם הילדים שהחל בתחילת השנה עם 

עם הורחב קביל לראשונה בישראל את תכני הטלוויזיה עם עולמות התוכן בגנים, הילדים, המ

יכולת הורדת ו יר לילדי הגן אשר מאפשרת צפייה בעולם תוכן עש yesGO Kidsהאפליקציה הייחודית 

 .ועוד לימודיותאפליקציות , ( למכשיר לצפייה מאוחרת ללא תלות באינטרנטSync&Goתכנים )


