
 דוברות ויחסי ציבור 

 

28.07.16 

 
, yesעונות ב  3"החממה", סדרת הלהיט ששודרה במשך 

 מצטלמת בימים אלו בישראל לרימייק בינלאומי

 -ואביב בוכלר לוהקו ל גגינזבור תמירמורטמן, ישי גולן,  אריאל

Greenhouse Academy – החממה"של  הבינלאומית הגרסה" 

 Netflixעבור  בישראל אלו בימים שמצטלמת

מקבוצת  Nutz Productionsעל ידי התקשורת  לענקיתופקת מ הסדרה

 ענני תקשורת

 

 ו, מצטלמת בימים אלyesב ערוץ ניקלודיאוןעונות ב 3החממה, סדרת הלהיט ששודרה במשך 

 -  Greenhouse Academy . הסדרה, שתקרא בגרסתה הבינלאומיתבישראל לרימייק בינלאומי

. זוהי הפעם הראשונה שסדרת מקור Netflix ענקית התקשורת הבינלאומיתעבור מצטלמת 

, מנכ"לית כץ-אורלי אטלס יהסדרה נמכרה לנטפליקס ע"ישראלית תהפוך לסדרת מקור בנטפליקס. 

)גם היא מקבוצת ענני   Nutz Productionsתקשורת" ומופקת עבור נטפליקס ע"י"ענני משותפת ב

 שהפיקה גם את גרסת המקור ומנוהלת ע"י אסנת סרגה. ,תקשורת(

אריאל  לוהקו גם השחקנים הישראלים ,קידים המרכזייםהאמריקאים שלוהקו לתפלצד השחקנים 

ישי  ששיחק בגרסת המקור,תמיר גיזבורג , )"כוכב הצפון", "איביזה"( שתגלם תפקיד ראשי מורטמן

  -. גם במאי הסדרה שנבחר הוא ישראלי ועוד מעיין בלום, יובל ינאי, אפרת דור, גולן, אביב בוכלר

ג'סיקה הקאסט האמריקאי כולל את  ., שביים גם שלושת העונות של הגרסה המקוריתרועי פלורנטין

אלמי, סינת'יה קרמונה, נדין אליס, ריינה הארדסטי, דאלאס הארט, בי.ג'יי מיטשל, כריס או'ניל, 

 .דין-בנג'מין פאפק, פין רוברטס, פרקר סטיבנסון וגרייס ואן

 בינלאומיתשל הגרסה ה showrunner-מונה לתפקיד ה, יוצר וכותב "החממה", חמיצרגיורא 

 .ואחראי על העיבוד לגרסה האנגלית יחד עם פאולה יו )"הבית הלבן", "התנגדות", "אאוריקה"(

שזכתה במשך שלוש שנים בטקס פרסי האקדמיה הישראלי בפרס סדרת הילדים והנוער "החממה", 

 (. straight to seriesלנטפליקס ישירות וללא פיילוט )נמכרה הטובה ביותר, 

Greenhouse Academy  היא דרמת אקשן הממוקמת בפנימיית נוער יוקרתית למנהיגות, השוכנת

לחופי דרום קליפורניה, בה התלמידים מחולקים לשני בתים יריבים. מהר מאוד מגלים התלמידים 

 להתגבר על מזימה אפלה שהם חושפים.  משני הבתים שיהיה עליהם לשתף פעולה, על מנת

ענני תקשורת הינה חברה בבעלות מלאה של אודי מירון שמכהן בה גם כיו"ר פעיל. מדובר באחת 

ערוצי טלוויזיה, ביניהם  15-מחברות התוכן, ההפקה וההפצה הגדולות בישראל ובבעלותה למעלה מ

 נציגכ משמשת גםועוד. ענני תקשורת  ערוץ האוכל, ערוץ הטיולים, ערוץ החיים הטובים, ערוץ אגו

, MTV –המקומי של תאגיד התקשורת העולמי ויאקום, ומפעילה בישראל כמה מערוציו  והמפעיל

 קומדי סנטרל, ניקלודיאון וניק ג'וניור.


