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 :הישראליתמקור הלתעשיית הפקות  גדולהישג 

 בישראל המשודרת של ערוץ דיסני הישראלית "כוכב הצפון"המקור סדרת 

, The Lodge :נוערל אירופאית לייב אקשןהשראה לסדרת  נתנה ,yes-ב

 ברחבי העולם מדינות 108 -שתעלה לשידור בסתיו ב

 

 השנייה שעונתה" הצפון כוכב" סדרת הנוער – הישראלית הטלוויזיה תעשייתל גדול הישג

 , שימשה השראה לסדרת לייב אקשן חדשהyes לצופי בימים אלה בערוץ דיסני משודרת

 מדינות  108 -ב בערוצי דיסניהקרוב שתעלה לשידור בסתיו  The Lodgeבהפקת דיסני ,

 ברחבי העולם.

הושקה ש, yes-ו של ערוץ דיסני ישראל משותף פרי פיתוחדרמת נוער יומית, "היא כוכב הצפון"

  .yesשל  VOD –וזכתה להצלחה גדולה בשידורי הערוץ ובשירות ה  2014לראשונה בנובמבר 

פרקים ועתידה  10 ההסדרתכלול לקהל אירופאי,  מהשהותא, The Lodge , בשמה החדש

  מיליון בתי אב באירופה.   130 -בפני יותר מ 2016לעלות לשידור בספטמבר 

 

העוסקת בנושאים המרכזיים בחייהם של בני נוער: חברות, ת נוער יומית "כוכב הצפון" היא דרמ

הסדרה עוסקת בנערה צעירה, העוברת מהעיר לישוב מרוחק עם אביה כדי  אהבה ומשפחה.

, שנפטרה שנתיים קודם. באווירה של נופש, מסיבות למשפחת אמהלנהל מלון בקתות ששייך 

כוכבי נוער  סדרהמככבים ב גרסה הישראלית,בוספורט היא מנסה לבנות לעצמה חיים חדשים. 

לצד שחקנים בוגרים  ,יובל שבחומורטמן, איאן פינקוביץ  צעירים כמו לין אשרוב, גיא קלי, אריאל

  כמו אלון נוימן אפרת בוימוולד ואמנון וולף.

צולמה באולפני הרצליה. ו של עופר ויצמן, ו בבימוי"כוכב הצפון" נכתבה על ידי מיכל קופר קרן 

 פרקים.  100 -כ כ"שתי עונות של הסדרה ובסה yesעבור  עד כה,  דיסני ישראל הפיקה

 "יומני החופש" הסדרה בהמשך להצלחת אומר כי: גיא קרני, מנכ"ל ערוצי דיסני ישראל

לכך שדיסני לוקחת תוכן  נוספת שודרה בערוצי דיסני בעולם, זו דוגמאו yesהופקה עבור ש

מקומי ומפיצה אותו בחו"ל. ההצלחות בזירה הבינלאומית הם תוצאה של כתיבה איכותית 

 א פשרות ובהתאמה לערכי דיסני המדגישים איכות ותוכן המותאם לכל המשפחה". הפקה לל

)אירופה, מזרח   EMEAפתוח אסטרטגי בערוצי דיסני בד לוין, סנן נשיא תוכניות מקור ודוי

: "אנחנו יכולים רק לקוות התיכון ואפריקה( ומנהל ערוצי דיסני באנגליה ואירלנד אומר



      
 

 

 כשהיא תגיע  The Lodgeשההצלחה לה זכתה "כוכב הצפון" בישראל תחזור על עצמה עם 

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. חשוב לנו לחפש ערוצי דיסני בשידור בחודשים הקרובים בל

ת נוצרו. ללא קשר היכן הסיפורים והרעיונוביותר לילדים על בסיס אוניברסלי  את התוכן הטוב

דמויות חזקות שידענו שנוכל לתרגם מחדש בדרך שתהיה ו יש עלילה טובהל"כוכב הצפון" 

רעננה ושונה. על ידי שילוב שני המרכיבים הללו ועם צוות שחקנים אירופאים מוכשרים, שכולל 

לבני נוער סביב ידבר  The Lodgeגם כותבים ואנשי הפקה, אנחנו מרגישים שהסיפור של  

 אם הם מתגוררים בתל אביב, לונדון, פריז או מילנו". בעולם, ה

 

מככבים כוכבים צעירים מאנגליה, צרפת, הולנד ודנמרק  The Lodgeבגרסה האירופאית של 

לינהינץ בצפון אירלנד שם וממוקמת ב 1700 סביבותשנבנתה בוהיא מצולמת באחוזת מולטנטו 

חברה עם דיסני צפון אירלנדי ליצור יחד  EMEAדיסני  סדרת הדרמה "משחקי הכס".צולמה גם 

 את הסדרה. 

, הנוכחיתבגרסה על ידי כוכבים צעירים מאנגליה, צרפת, הולנד ודנמרק .  לוהקההסדרה 

לאחר מות  שיחד עם אביה  Skyeבשם סקיי,  15הסדרה מספרת את סיפורה של נערה בת 

 התמשפחהשייך ל The Lodge בית אירוח כפרי ניהול במחליפה את החיים בעיר אימה, 

הם מורכבים היא מתמרנת את הלחצים של חיי החיום יום עם חייה סקיי חייה של  .כפרבאיזור 

כנערה, מחברויות למשולש אהבה ולמיסתורין שירעיד את עולמה. עם תשעה שירים מקוריים 

מוזיקה היא חלק משמעותי של הסיפור, כשתמה המרכזית מתמקדת באומץ אישי ונאמנות 

 מך."לעצ

 

 

 


