Chaim Topol
Chaim topol s-a nascut in anul 1935. A crescut si a fost educat in cartierul
Florentin din orasul Tel Aviv.
Topol este un artist foarte talentat cu multe calificari: actor, regizor de filme
israeliene, prozator, poet, pictor si cantaret.
Chaim Topol este considerat unul dintre cei mai de succes actori israelieni si
din lume. Este singurul israelian care a fost nominalizat pentru premiul Oscar si
Toni la categoria actorie si a castigat doua premii Globul de Aur.
In anul 2015, Topol a castigat cel mai prestigios titlu, castigatorul Premiului
Israel pentru intreaga cariera si creatie de-a lungul anilor de activitate.
Primul sau rol de actor a fost in anul 1961 in filmul “I like Mike” regizat de
Peter Fraye. In anul 1964 Chaim a jucat in filmul care l-a facut renumit in Israel,
Salah Shabati regizat de Ephraim Kishon. Povestea descrie greutățile unei
familii imigrante evreiești din Asia in Israel in anii ’50. Filmul a avut parte de
aprecieri evlavioase in Israel si foarte mult succes si in America. Chaim Topol a
castigat premiul Globul de Aur pentru rolul jucat si de altfel si filmul a castigat
acelasi premiu la categoria “Cel mai bun film”. A fost nominalizat la premiul
Oscar la categoria “cel mai bun film strain”.
In anul 1966, Chaim si-a inceput cariera actoriceasca internationala in Londra si
a jucat unul dintre cele mai cunoscute roluri muzicale “Tuvia laptarul” in piesa
muzicala “Scripcarul de pe acoperis”. Datorita acestui rol a castigat premiul
“Globul de aur” pentru cel mai bun film muzical comic” si a fost nominalizat
pentru “cel mai bun actor al anului 1971” la premiul Oscar. In urma acestui
film, a devenit un actor renumit si de succes si a jucat in multe alte filme la
nivel international. In anul 2009 pana in mai 2010 a facut un maraton de
spectacole in America cu piesa “Scripcarul de pe acoperis” .
Chaim Topol a fost vocea lui Baghera in ebraica din “Cartea Junglei si Cartea
Junglei 2” si a lui Rubeus Hagrid din cateva filme Harry Potter.
Topol a infiintat o fundatie “Satul Raul Yarden” un sat de vacanta pentru copiii
bolnavi de boli incurabile. Acest sat de vacanta se afla in Galilul de sud.

Chaim este si pictor amator. A pictat portretele presedintilor israelieni care
apar pe o serie de timbre publicate in 2013.

ַח ִּיים טֹוּפֹול
ֵּ
פְּלֹורנְּטִּ ין בְּתֵּ ל ָאבִּיב.
חַ יִּים טֹוּפֹול נֹו ַלד ְּב  ,1935הּוא גָּדַ ל ו ְּהִּ תְּ חַ נְֵּך בִּשְּ כּונַת
טֹוּפֹול הּוא שַ חְּ קַ ן קֹולְּנֹועַ  ,תֵּ ַאטְּ רֹון ּומֵּ פִּ יק קֹולְּנֹועַ י ִּשְּ ְּראֵּ לִּי ,הּוא גַם סֹופֵּר ,מְּ ֵּ
שֹוררַ ,ציָּר,
מְּ דֹובֵּב וְּזַמָּ ר.
ָָּארץ ּובָּעֹולָּם .הּוא
חַ יִּים טֹוּפֹול נֶחְּ שַ ב לְּאֶ חָּ ד הַ שַ חְּ קָּ נִּים הַ יִּשְּ ְּראֵּ לִּים הַ מַ ְּצלִּיחִּ ים בְּיֹותֵּ ר ב ֶ
גֹורי ַת מִּ שְּ חָּ ק ,בְּנֹוסָּ ף ְּלכְָּך הָּ י ָּה מּועָּ מַ ד
הַ יִּשְּ ְּראֵּ לִּי הַ יָּחִּ יד שֶ הָּ י ָּה מּועָּ מַ ד ִּלפְ ַרס אֹוסְ ָקר בְּקָּ טֵּ ְּ
ּפְּרסֵּ י גְלֹוּבּוס הַ זָהָ ב .
גַם ִּלפְ ָרס טֹונִּי וְּזָּכָּה בִּשְּ נֵּי ָּ
טֹוּפֹול הּוא חָּ תָּ ן ּפְ ַרס י ִּשְ ָראֵ ל לִּשְּ נַת תשע"ה ( )2015עַ ל מִּ פְּ עַ ל חַ יִּים  -עֲ בּור תְּ רּומָּ ה
מְּ י ֻחֶ דֶ ת לַחֲ ב ֵָּּרה וְּלַמְּ דִּ ינָּה.
תַ פְּקִּ ידֹו הָּ ִּראשֹון שֶ ל חַ יִּים טֹוּפֹול בַּקֹולְּנֹועַ הָּ י ָּה בִּשְּ נַת  1961בַסֶ ֶרט "ַאי לַ י ְק מַ יי ְק" שֶ ִּביֵּם
פְּרי ְּי.
ּפִּ טֵּ ר ָּ
בִּשְּ נַת  1964חַ יִּים טֹוּפֹול שִּ חֵּ ק בְּאֶ חָּ ד מִּ תַ פְּקִּ ידָּ יו הַ מֻ כ ִָּּרים בְּיֹותֵּ ר ְּבי ִּשְּ ָּראֵּ ל ,הַ תַ פְּקִּ יד
הָּ ָּראשִּ י בְּסֶ ֶרט הַ ּקֹו ְּלנֹועַ " ,סָ אלַ ח שַ ּבַתִּ י" שֶ ל הַ יֹוצֵּר אֶ פְּ ַרי ִּם קִּ ישֹון .הַ סֶ ֶרט מְּ תָּ אֵּ ר אֶ ת
קְּ שָּ י ָּיו שֶ ל עֹולֶה י ְּהּודִּ י ּומִּ שְּ ּפַ חְּ תֹו ְּבי ִּשְּ ָּראֵּ ל בִּשְּ נֹות הַ  50-הַ מֻ קְּ דָּ מֹות .הַ סֶ ֶרט ָּזכָּה לְּהַ ְּצלָּחָּ ה
ְַּארצֹות הַ ב ְִּּרית .חַ יִּים טֹוּפֹול ָּזכָּה ִּבפ ְַּרס גְלֹוּבּוס הַ זָהָ ב עַ ל
ִּירה ְּבי ִּשְּ ָּראֵּ ל ו ְּשֻ ּוַק גַם ב ְּ
ַכב ָּ
גֹורי ַת
גֹורי ַת "תַ ְּגלִּית הַ שָּ נָּה" ,ו ְּהַ סֶ ֶרט עַ צְּמֹו ָּזכָּה בְּ"גְּלֹובּוס הַ זָּהָּ ב" בְּקָּ טֵּ ְּ
מִּ שְּ חָּ קֹו בְּקָּ טֵּ ְּ
"הַ סֶ ֶרט הַ זָּר הַ טֹוב בְּיֹותֵּ ר" ו ְּהָּ י ָּה גַם מּועָּ מַ ד ל ַ
גֹורי ַת "הַ סֶ ֶרט הַ זָּר הַ טֹוב
ִּפְּרס הָּ אֹוסְּ קָּ ר בְּקָּ טֵּ ְּ
בְּיֹותֵּ ר".
בִּשְּ נַת  1966הֵּ חֵּ לָּה הַ ּקַ ְּרי ֵָּּרה הַ בֵּינְּלְּאֻ מִּ ית שֶ ל טֹוּפֹול כְּשֶ הֵּ חֵּ ל לְּהֹופִּיעַ בְּלֹונְּדֹון בְּתַ פְּקִּ ידֹו
הַ נֹודָּ ע בְּיֹותֵּ ר ,טּו ְבי ָה הַ חֹולֵ ב ,בְּמַ חֲ זֶמֶ ר " ַכנָר עַ ל הַ גַג" .בְּתַ פְּקִּ יד זֶה ִּככֵּב בְּמֶ שֶ ְך שָּ נִּים
ַרבֹות בַתֵּ ַאטְּ ָּראֹות בְּרֹודְּ ו ֵּוי ְּי ּו ְּבו ֵּוסְּ ט אֵּ נְּד .שִּ ֵּ
ירי הַ מַ חֲ זֶמֶ ר מּוֹּכ ִָּּרים גַם הֵּ ם ְּבבִּּצּועַ שֶ לֹו
ּובִּמְּ י ֻחָּ ד הַ שִּ יר "לּו הָּ י ִּיתִּ י רֹוטְּ שִּ ילְּד "ַ ,בג ְִּּרסָּ ה הָּ ַאנְּ ְּגלִּית ”. "If I Were A Rich Man
בִּשְּ נַת  1971יָּצְָּאה הַ ג ְִּּרסָּ ה הָּ קֹולְּנֹועִּ ית שֶ ל " ַכנָר עַ ל הַ גַג" שֶ גַם בָּּה שִּ חֵּ ק חַ יִּים טֹוּפֹול
גֹורי ַת "הַ שַ חְּ קָּ ן הַ טֹוב
בַתַ פְּקִּ יד הָּ ָּראשִּ י .עַ ל תַ פְּקִּ ידֹו ָּזכָּה בִּפְּ ָּרס גְלֹוּבּוס הַ זָהָ ב בְּקָּ טֵּ ְּ
בְּיֹותֵּ ר בְּסֶ ֶרט מּוזִּיקָּ לִּי אֹו קֹומִּ י" ו ְּהָּ י ָּה גַם מָּ עֳ מָּ ד לַּפְּ ָּרס אֹוסְּ קָּ ר לַשַ חְּ קָּ ן הַ טֹוב בְּיֹותֵּ ר שֶ ל
שְּ נַת  .1971בְּעִּ קְּ בֹות הַ סֶ ֶרט חַ יִּים טֹוּפֹול הָּ פְַך לְּכֹוכָּב בֵּינְּלְּאֻ מִּ י ו ְּהִּ מְּ שִּ יְך לְּהֹופִּ יעַ בְּסִּ ְּרטֵּ י
ְַּארצֹות
קֹולְּנֹועַ ַרבִּים  .בִּתְּ חִּ לַת  2009יָּצָּא לְּסִּ יבּוב הֹופָּעֹות בַהֲ פָּקָּ ה שֶ ל " ַכנָּר עַ ל הַ גַג" ב ְּ
הַ ב ְִּּרית ,שֶ נִּמָּ שֵּ ְך עַ ד לְּמַ אי .2010
ִּירה הַ ּפַ נְּתֵּ ר ַב"סֵ פֶ ר הַ ג'ּו ְנגֶל" ּובַסֶ ֶרט הַ הֶ מְּ שֵּ ְך " סֵ פֶ ר
טֹוּפֹול דִּ בֵּב אֶ ת דְּ מּותֹו שֶ ל ָּבג ָּ
הַ ג'ּונְּגֶל  ."2בְּנֹוסָּ ף ,דִּ בֵּב אֶ ת רֹובָּאּוס הָּ אג ְִּּריד ְּבכַמָּ ה מִּ סִּ ְּרטֵּ י "הָ אֲ ִּרי ּפֹוטֵ ר" .
טֹוּפֹול יָּזַם ,הֵּ קִּ ים ּוְּשִּ מֵּ ש יֹושֵּ ב ר ֹּאש מֹועֶ צֶת הַ מְּ נַהֲ לִּים שֶ ל "כְפָ ר נָהַ ר הַ י ְַר ֵדן",
כְּפָּר נֹופֵּש ַליְּלָּדִּ ים הַ חֹולִּים בַמַ חֲ לֹות חֲ שּוכֹות מְּ ַרּפֵּא הַ נִּמְּ צָּא ַב ָּגלִּיל הַ תַ חְּ תֹון.
טֹוּפֹול הּוא גַם ַציָּר חֹובֵּב ,הּוא ִּציֵּר אֶ ת דְּ יֹוקַ נְּאֹותֵּ יהֵּ ם שֶ ל נְּשִּ יאִּ י מְּ דִּ ינַת י ִּשְּ ָּראֵּ ל עַ ל
סִּ דְּ ַרת בּולִּים שֶ הִּ תְּ ּפ ְַּרסְּ מָּ ה ְּב .2013

כנר על הגג
כנר על הגג במקור באנגלית : Fiddler on the Roofהוא שמו של מחזמר המבוסס
על סיפורי" טוביה החולב "מאת הסופר היהודי שלום עליכם.
שם המחזה נלקח מהציור "כנר" מאת האמן מארק שאגאל ,שיצר ציורים
סוריאליסטיים רבים אודות החיים היהודיים במזרח אירופה ,שכללו לעתים קרובות
דמות של כנר ,כמעין מטאפורה לקיום דרך מסורת ושמחה בתוך חיים מלאים באי
ודאות וחוסר איזון.
דמותו של טוביה החולב נולדה ביצירתו של שלום עליכם" ,המונולוג" .במשך השנים
עבר המחזה גלגולים בימתיים רבים  :הצגות תיאטרון בארץ ,באירופה ובאמריקה,
ערבי קריאה וכמונודרמה .כמ כן ,תורגם המחזה לשפות רבות.
פרשת חייו של טוביה ,הדמות הבלתי נשכחת ,ועלילותיה  :יחסיו עם אלוהיו ,עם
הסובבים אותו  :בני עמו ,אשתו ,בנותיו ,קרוביו ,מכריו היהודים והנוצרים ,באים לידי
ביטוי בעטו של אביר ההומור שלום עליכם המעניק למחזה מתח ואקטואליות ההופכים
אותו לחוויה רגשית-תיאטרונית עמוקה.

לינק לקטעים מההצגה כנר על הגג( :בביצוע נתן דטנר)

https://www.youtube.com/watch?v=4KJzCwiJ1gg
https://www.youtube.com/watch?v=Us2mxGqKZSE

סאלח שבתי
סאלח שבתי הוא סרט קולנוע קומי ישראלי בבימויו של אפרים קישון ובכיכובו של חיים
טופול ,שיצא בשנת .1964
זהו הסרט הישראלי הראשון שהועמד לזכייה בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר
והראשון שזכה בפרס גלובוס הזהב לסרט הזר הטוב ביותר .מאוחר יותר הופק גם
כמחזמר.
הסרט עוסק בעולמם של העולים החדשים מארצות ערב בראשית ימי המדינההוא
תורגם לשפות רבות והופץ במדינות רבת סביב העולם.
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Salah Shabati

Salah Shabati & his family

Director : Efraiim Kishon

שְׁ אֵ לֹות חַ יִּים טֹוּפֹול
 .1בְּאֵ ילּו מִ קְּ צֹועֹות עֹוסֵ ק חַ יִים טֹוּפֹול ?
 .2לְּאֵ יזֶה ּפְּ ָרס בֵינְּלְּאֻ מִ י הּוא הָ י ָה מָ עֳ מָ ד ?
 .3מָ ה שֵ ם הַ סֶ ֶרט הָ ִראשֹון בֹו שִ חֵ ק חַ יִים טֹוּפֹול ? מִ י הָ י ָה הַ בַמַ אי שֶ ל
הַ סֶ ֶרט?
ּפְּרס ָזכָה טֹוּפֹול ַבסֶ ֶרט "סַ אלַח שַ בַתִ י?"
 .4בְּאֵ יזֶה ָ
 .5מָ ה שֵ ם הַ הַ ָצגָה בָּה הֹופִיעַ טֹוּפֹול ְּבבְּר ֹדְּ ו ֵוי לֹונְּדֹון שָ נִים ַרבֹות ?
 .6מָ ה שֵ ם הַ גִבֹור בְּהַ ָצגָה זֹו?
 .7אֵ יזֶה דְּ מּות דִ בֵב טֹוּפֹול ַבסֶ ֶרט "סֵ פֶ ר הַ ג'ּונְּגֶל?"
 .8מָ ה מַ טְּ ַרת כְּפַ ר הַ נ ֹעַ ר שֶ חַ יִים טֹוּפֹול הֵ קִ ים ְּבי ִשְּ ָראֵ ל?
 .9מָ ה ִציֵר טֹוּפֹול?
 .10בַעֲ בּור מָ ה ָזכָה חַ יִים טֹוּפֹול ב ַ
ִפְּרס י ִשְּ ָראֵ ל?

Intrebari – Chaim Topol
1. Ce calificari are Chaim Topol
2. Ce nominalizari internationale a avut Chaim Topol?
3. Cum se numeste primul film in care a jucat Topol? Cine a fost regizorul
filmului?
4. Ce premiu a castigat Topol pentru rolul jucat in filmul “Salah Shabati”?
5. Cum se numeste piesa care a jucat Topol in maratonul de spectacole in
America?
6. Cum se numeste eroul principal in piesa “Scripcarul de pe acoperis”?
7. A carui personaj a fost vocea lui Topol in filmul “Cartea Junglei”?
8. Ce rol are “satul Râul Yarden”?
9. Ce a pictat Chaim Topol?
10. Pentru ce a castigat Topol Premiul Israelului?

