 yesוקבוצת המדיה הופ! משיקות את  – WIZערוץ העשרה וידע חדש לילדים
קבוצת המדיה הופ! ,חלוצת שידורי ה– preschoolבישראל והקבוצה המובילה בתחום ,מפעילת
הערוצים הופ! והופ! ילדות ישראלית ,ממשיכה לגדל בידיים טובות ומשיקה ב yes-ערוץ ילדים חדש
המציע העשרה ,איכות והנאה ופונה לגילאי  – 6-11ערוץ .WIZ
ב 1-בינואר  ,2017קבוצת המדיה הופ! ו– yesמשיקות את ערוץ  ,WIZערוץ ילדים המבטיח חווית
צפייה שהיא גם חכמה ומעשירה וגם מהנה וקצבית .תכני הערוץ פונים לילדים סקרנים ועוסקים בכל
מה שמעניין אותם – הרפתקאות ,תעלומות בלשיות ,גילוי מסתרי העולם ועוד ,באמצעות תכניות
מרתקות וזוכות פרסים בתחומי מדע ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,מיומנויות חברתיות ,משפחה ,אמנות
ועוד.
הילדים של ימינו ,בעידן האינטרנט ,אוטוסטרדת המידע ,הסמארטפונים ,הטאבלטים ,הלפטופים
וההישגיות המאפיינת את העולם ,אוהבים לדעת ,ורוצים לדעת עוד ועוד– הם פיקחים ,סקרנים ,רחבי
אופקים ,יש להם אינספור מקורות מידע ,תכנים ועניין והם תמיד מוכנים לאתגר הבא .ילדים בגילאים
אלה צורכים מדיה שנותנת מענה לסקרנות הטבעית שלהם ובדיוק עבורם ערוץ  WIZמיועד.
ערוץ  ,WIZמציע מגוון תכנים בז'אנרים שונים ובמגוון רחב של נושאים ,אשר מצד אחד יאתגרו את
החשיבה ויסקרנו את הילדים ,ומצד שני יהיו בגובה העיניים ,עדכניים ,כאלה שהילדים יתחברו אליהם
הן שכלית והן רגשית .בין הסדרות שישודרו ב WIZ-יהיו סדרות דגל של ערוצי טלוויזיה מובילים
בעולם (פירוט בהמשך).
 yesממשיכה להעצים את עולם הילדים ,ומעלה את ערוץ  WIZהמשדר תוכן איכותי
וכיפי עבור קהל ההורים וילדיהם לצפייה משפחתית מעשירה ,מהנה ומרתקת.
הערוץ ישדר בין השעות  6:00-23:00בערוץ  92בשלט.
מיכל בוטל משנה למנכ"לי קבוצת המדיה הופ! מסרה :הפופולאריות הרבה ברשת של תכנים בנושאים
מרחיבי דעת בקרב ילדים ,כגון מדע ,יצירה ופתרון אתגרים ותעלומות מעידה על העניין הרב של
הצופים הצעירים בנושאים הללו ורבים נוספים .ערוץ  WIZאשר תכניו נבחרו בקפידה ,יעניק חווית
צפייה מהנה ,מאתגרת ומעוררת מחשבה לילדים ,ובה בעת הזדמנות נפלאה לחוויה משפחתית
מעשירה.
תמיר פאול ,מנכ"ל משותף לקבוצת המדיה הופ! מסר :אני שמח לבשר להורי הילדים בוגרי ערוץ הופ!
על אלטרנטיבת הצפייה החדשה–  .WIZקבוצת המדיה הופ! חרטה על דגלה משנת הקמתה ,מחויבות
לצפייה וגלישה עם ערך מוסף :תוכן איכותי ,מלמד ומעשיר מחד אך לא פחות חשוב ,מהנה ומעניין.
שילוב תוכני זה הפונה הן להורים והן לילדים היה גם הקו המנחה שלנו בבחירת התכנים לערוץ .WIZ
אנו גאים להיות אלה שממשיכים לגדל את הצופים בידיים טובות!
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טעימה ממגוון הסדרות המובילות שישודרו בערוץ:

הבולשת

מירט חוקרת |

| Odd Squad

סדרת דגל של ערוץ  .PBSהבולשת הוא ארגון
חדשני המנוהל על ידי ילדים סקרנים אשר
יוצאים לשטח לחקור כל מה שמוזר ,משונה
ויוצא דופן .בעזרת חשיבה מחוץ לקופסה,
שיתוף פעולה ושימוש במושגים מתמטיים,
סוכני הבולשת פותרים כל בעיה.

מעמקים

| The Deep

Mirette Investigates

מירט היא ילדה שאוהבת לחקור ולפתור
תעלומות חוצות יבשות ותרבויות .לכל מקום
מלווה אותה חתול המחמד שלה ז'אן-פט,
שמעדיף היה לשבת כל היום מול הטלוויזיה
ולאכול מרשמלו אך במקום זה הוא נגרר
מסביב לעולם בעקבות מירט והתעלומות
שהיא חוקרת.

אוסף התעלומות

סדרת אנימציה סוחפת של  .Netflixהצטרפו
למשפחת נקטון על סיפון הצוללת המחקר
ארונקס .אנט ,פונטיין ,קייקו וויל יוצאים
להרפתקאות במעמקי הים בניסיון למצוא את
למוריה האבודה .בדרך הם נתקלים בשודדי
ים ,במפלצות ובספינות טרופות .הם פותרים
תעלומות ,חושפים את מסתרי האוקיינוס
ולומדים על העולם.

| The Mystery Files

סדרת חקר רב תחומית המשודרת בהצלחה
מרובה בערוץ הטלוויזיה החינוכי בקנדה .מסע
הרפתקאות מסתורי ומסקרן בחיפוש אחר
פתרון לתעלומות שהשאירה אחריה הדודה
הרמיוני .טליה ,ליבי ודודתם נילי יוצאים
למסע במהלכו הם מגלים דברים רבים על
העבר ועל ההווה ונפגשים עם בעלי מקצועות
ומומחים (אמיתיים) בתחומים שונים על מנת
לפתור את התעלומה ולסגור את התיק.

זורו |

Zorro The Chronicles

ביום הוא דון דייגו דה לה וגה ,אציל ספרדי
שאוהב ספרות ושירה אבל בלילה הוא ...זורו!
הגיבור הנודע במסכה השחורה .הוא ידהים
אתכם בקרבות סיף מרהיבים ויצחיק אתכם
בתחבולות ומעללים והכל למען צדק חברתי!

מתמטיפופ |

MathXplosion

בעיות מתמטיות מסתתרות בכל מקום ואנו
פותרים אותן בלי בעיה .הסדרה מחדדת את
הסקרנות ואת הגישה למתמטיקה ומעניקה
את הכלים הדרושים כדי להדהים את בני
המשפחה והחברים ,כי מתמטיקה היא קסם!

קבוצת המדיה הופ! המפעילה בישראל ערוצים שונים ומשדרת ב– yesאת הערוצים הופ! ,והופ! ילדות ישראלית .הקבוצה
מובילה את תחום שידורי הפרה-סקול בישראל וזוכה לכמחצית מכלל הצפייה בערוצי ילדים בגילאי שנה עד שבע והוריהם.
במסגרת פעילויותיה ,הקבוצה :יוצרת ואוצרת תוכן מדיה לילדים; מפיקה תוכן ישראלי עצמאי; רוכשת ומפיצה ערוצי
תוכן במגוון מסכים (טלוויזיה ,מחשבים ,טבלטים ומובייל); עוסקת ביצירה והפקה למדיה וכן בחוויות פנאי משפחתיות
חוץ-מסכיות .הקבוצה מתמחה בקו-פרודקציות עם מיטב ערוצי התוכן לילדים בעולם ומשדרת בשפות עברית ,אנגלית,
תורכית ,ספרדית ,ערבית ,רומנית ופולנית.
עם השקת ערוץ  ,WIZקבוצת המדיה הופ! מרחיבה את קהל היעד שלה ,ממשיכה לגדל בידיים טובות ,ומציעה כעת מגוון
ערוצים לילדים החל מגיל שנה ועד גיל .11
לפרטים נוספים ,טל'03 - 5504064 :
מיילshlomit@shlomitamir.com :
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