
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. 

 

 



 ַחיִּים טֹוּפֹול                                            
נְּטִּ  הּוא ,1935ד בְּ ַחיִּים טֹוּפֹול נֹולַ  לֹורֵּ כּונַת פְּ שְּ ַחנְֵּך בִּ תְּ יב. גַָּדל וְּהִּ ל ָאבִּ תֵּ  ין בְּ

י הּוא טֹוּפֹול לִּ אֵּ רְּ נֹוַע יִּשְּ יק קֹולְּ פִּ רֹון ּומֵּ ַאטְּ נֹוַע, תֵּ ַקן קֹולְּ ר, ַציָּר, הּוא ַגם , ַשחְּ שֹורֵּ ר, מְּ סֹופֵּ
ר ב וְַּזמָּ דֹובֵּ  .מְּ

ם. הּוא  עֹולָּ ָאֶרץ ּובָּ ר בָּ יֹותֵּ ים בְּ יחִּ לִּ ים ַהַמצְּ לִּ אֵּ רְּ נִּים ַהיִּשְּ קָּ ד ַהַשחְּ ֶאחָּ ַשב לְּ ַחיִּים טֹוּפֹול נֶחְּ
ַמד  יָּה מּועָּ יד ֶשהָּ י ַהיָּחִּ לִּ אֵּ רְּ נֹו ְפַרס אֹוְסָקרלִּ ַהיִּשְּ ק, בְּ חָּ שְּ יַת מִּ גֹורְּ טֵּ קָּ ַמד בְּ יָּה מּועָּ כְָּך הָּ ף לְּ סָּ

י ְפָרס טֹונִּי ַגם לִּ  סֵּ רָּ נֵּי ּפְּ שְּ   .ְגלֹוּבּוס ַהָזָהבוְּזָּכָּה בִּ

ן  הּוא טֹוּפֹול תָּ נַת תשע"ה ) ְּפַרס יְִּשָרֵאלחָּ שְּ ַעל ַחיִּים 2015לִּ פְּ ה  -( ַעל מִּ רּומָּ ֲעבּור תְּ
ינָּה. דִּ ה וְַּלמְּ רָּ יֶֻחֶדת ַלֲחבֵּ  מְּ

 
אשֹון  רִּ ידֹו הָּ קִּ נַת ַתפְּ שְּ יָּה בִּ נֹוַע הָּ יֵּם ַאי ַליְק ַמייְקַבֶסֶרט " 1961ֶשל ַחיִּים טֹוּפֹול ַבּקֹולְּ " ֶשבִּ

יְּי.  רָּ ר פְּ טֵּ  ּפִּ
נַת  שְּ יד  1964בִּ קִּ ל, ַהַתפְּ אֵּ רָּ יִּשְּ ר בְּ יֹותֵּ ים בְּ יו ַהֻמכָּרִּ ידָּ קִּ ַתפְּ ד מִּ ֶאחָּ ק בְּ חֵּ ַחיִּים טֹוּפֹול שִּ

ֶסֶרט ַהּקֹולְּ  י בְּ אשִּ רָּ י"נֹוַע, הָּ ר ֶאת  ַהיֹוצֵּר ֶשל  "ָסאַלח ַשַּבתִּ אֵּ תָּ ישֹון. ַהֶסֶרט מְּ ַריִּם קִּ ֶאפְּ
נֹות הַ  שְּ ל בִּ אֵּ רָּ יִּשְּ תֹו בְּ ַּפחְּ שְּ י ּומִּ יָּיו ֶשל עֹוֶלה יְּהּודִּ שָּ ה  50-קְּ חָּ לָּ ַהצְּ מֹות. ַהֶסֶרט זָּכָּה לְּ דָּ ַהֻמקְּ

רַ  פְּ ית. ַחיִּים טֹוּפֹול זָּכָּה בִּ רִּ צֹות ַהבְּ ַארְּ ל וְֻּשּוַק ַגם בְּ אֵּ רָּ יִּשְּ ה בְּ ירָּ ַעל  ְגלֹוּבּוס ַהָזָהבס ַכבִּ
יַת  גֹורְּ טֵּ קָּ ב" בְּ "גְּלֹובּוס ַהזָּהָּ נָּה", וְַּהֶסֶרט ַעצְּמֹו זָּכָּה בְּ ית ַהשָּ יַת "ַתגְּלִּ גֹורְּ טֵּ קָּ קֹו בְּ חָּ שְּ מִּ

יַת "ַהֶסֶרט ַהזָּר הַ  גֹורְּ טֵּ קָּ ר בְּ קָּ אֹוסְּ ַרס הָּ פְּ ַמד לִּ יָּה ַגם מּועָּ ר" וְּהָּ יֹותֵּ טֹוב "ַהֶסֶרט ַהזָּר ַהטֹוב בְּ
ר".  יֹותֵּ  בְּ

נַת  שְּ ידֹו  1966בִּ קִּ ַתפְּ לֹונְּדֹון בְּ יַע בְּ הֹופִּ ל לְּ חֵּ ית ֶשל טֹוּפֹול כְֶּשהֵּ ֻאמִּ ינְּלְּ ה ַהבֵּ יֵּרָּ ה ַהַּקרְּ לָּ חֵּ הֵּ

ר,  יֹותֵּ ע בְּ ַמֲחֶזֶמר טּוְביָה ַהחֹוֵלבַהנֹודָּ נִּים  "ַכָנר ַעל ַהַגג"., בְּ ֶמֶשְך שָּ יד זֶה כִּכֵּב בְּ קִּ ַתפְּ בְּ

ּצּוַע ֶשלֹו רַ  בִּ ם בְּ ים ַגם הֵּ י ַהַמֲחֶזֶמר מּוֹּכָּרִּ ירֵּ נְּד. שִּ ט אֵּ וֵּוסְּ וֵּויְּי ּובְּ רֹודְּ אֹות בְּ רָּ ַאטְּ בֹות ַבתֵּ

י  יִּיתִּ יר "לּו הָּ ד ַהשִּ יֻחָּ מְּ דּובִּ ילְּ שִּ ית , " רֹוטְּ ַאנְּגְּלִּ ה הָּ סָּ  . ”If I Were A Rich Man" ַבגִּרְּ

נַת  שְּ ית ֶשל  1971בִּ נֹועִּ קֹולְּ ה הָּ סָּ ק ַחיִּים טֹוּפֹול  "ַכָנר ַעל ַהַגג"יָּצְָּאה ַהגִּרְּ חֵּ ּה שִּ ֶשַגם בָּ

ס  רָּ פְּ ידֹו זָּכָּה בִּ קִּ י. ַעל ַתפְּ אשִּ רָּ יד הָּ קִּ ן ַהטֹוב  ְגלֹוּבּוס ַהָזָהבַבַתפְּ קָּ יַת "ַהַשחְּ גֹורְּ טֵּ קָּ בְּ

י לִּ ֶסֶרט מּוזִּיקָּ ר בְּ יֹותֵּ ר ֶשל  בְּ יֹותֵּ ן ַהטֹוב בְּ קָּ ר ַלַשחְּ קָּ ס אֹוסְּ רָּ ד ַלּפְּ ֳעמָּ יָּה ַגם מָּ י" וְּהָּ אֹו קֹומִּ

נַת  בֹות ַהֶסֶרט ַחיִּים 1971שְּ קְּ עִּ י  טֹוּפֹול. בְּ טֵּ רְּ סִּ יַע בְּ הֹופִּ יְך לְּ שִּ מְּ י וְּהִּ ֻאמִּ ינְּלְּ כֹוכָּב בֵּ ַפְך לְּ הָּ

ים נֹוַע ַרבִּ ַלת   .קֹולְּ חִּ תְּ יבּוב 2009בִּ סִּ צֹות  יָּצָּא לְּ ַארְּ ה ֶשל "ַכנָּר ַעל ַהַגג" בְּ קָּ עֹות ַבֲהפָּ הֹופָּ

ַמאי  ְך ַעד לְּ שֵּ ית, ֶשנִּמָּ רִּ  .2010ַהבְּ

 

ר בַ  ה ַהַּפנְּתֵּ גִּירָּ מּותֹו ֶשל בָּ ב ֶאת דְּ בֵּ ְך " "ֵסֶפר ַהג'ּוְנֶגל"טֹוּפֹול דִּ שֵּ  ֵסֶפר ּוַבֶסֶרט ַהֶהמְּ

ב2ַהג'ּונְֶּגל  בֵּ ף, דִּ נֹוסָּ יד  ". בְּ אגְּרִּ אּוס הָּ הֶאת רֹובָּ ַכמָּ י בְּ טֵּ רְּ סִּ י ּפֹוֵטר" מִּ  . "ָהֲארִּ

ים ֶשל  נֲַהלִּ ֹּאש מֹוֶעֶצת ַהמְּ ב ר ש יֹושֵּ מֵּ ים ּוְּשִּ קִּ   "ְכָפר ָנַהר ַהַיְרֵדן",טֹוּפֹול יָּזַם, הֵּ

תֹון.  יל ַהַתחְּ צָּא ַבגָּלִּ א ַהנִּמְּ ַרּפֵּ ים ַבַמֲחלֹות ֲחשּוכֹות מְּ ים ַהחֹולִּ דִּ ש ַליְּלָּ ר נֹופֵּ  כְּפָּ

 

ב יֵּר הּוא ,טֹוּפֹול הּוא ַגם ַציָּר חֹובֵּ ם ֶאת צִּ יהֵּ יֹוַקנְּאֹותֵּ י ֶשל דְּ יאִּ ינַת נְּשִּ דִּ ל מְּ אֵּ רָּ  ַעל  יִּשְּ

ַרת דְּ ים סִּ ה בּולִּ מָּ סְּ ַּפרְּ תְּ  .2013 בְּ  ֶשהִּ

 



 כנר על הגג

המבוסס  מחזמר הוא שמו של: Fiddler on the Roof אנגליתבמקור ב כנר על הגג

 .שלום עליכם מאת הסופר היהודי "טוביה החולב "על סיפורי

שיצר ציורים , מארק שאגאל מאת האמן"כנר" שם המחזה נלקח מהציור 

החיים היהודיים במזרח אירופה, שכללו לעתים קרובות סוריאליסטיים רבים אודות 

בתוך חיים מלאים באי  שמחהו מסורת לקיום דרך מטאפורה דמות של כנר, כמעין

 .ודאות וחוסר איזון

שך השנים דמותו של טוביה החולב נולדה ביצירתו של שלום עליכם, "המונולוג". במ
הצגות תיאטרון בארץ, באירופה ובאמריקה,  עבר המחזה גלגולים בימתיים רבים :

 .ערבי קריאה וכמונודרמה. כמ כן, תורגם המחזה לשפות רבות
יחסיו עם אלוהיו, עם  פרשת חייו של טוביה, הדמות הבלתי נשכחת, ועלילותיה : 

יו היהודים והנוצרים, באים לידי : בני עמו, אשתו, בנותיו, קרוביו, מכר  הסובבים אותו
ההופכים  ביטוי בעטו של אביר ההומור שלום עליכם המעניק למחזה מתח ואקטואליות

 .תיאטרונית עמוקה-אותו לחוויה רגשית

 

 

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

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

 

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

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%A9%D7%90%D7%92%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%A9%D7%90%D7%92%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=4KJzCwiJ1gg
https://www.youtube.com/watch?v=Us2mxGqKZSE


 

 



 

   

  

 

 

 



    

  



 

 

 

 



 

 סאלח שבתי

חיים  ובכיכובו של אפרים קישון בבימויו של ישראלי קולנוע קומיהוא סרט  סאלח שבתי

 . 1964שיצא בשנת  ,טופול

זהו הסרט הישראלי הראשון שהועמד לזכייה בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר 

זהב לסרט הזר הטוב ביותר. מאוחר יותר הופק גם והראשון שזכה בפרס גלובוס ה

 כמחזמר. 

הוא הסרט עוסק בעולמם של העולים החדשים מארצות ערב בראשית ימי המדינה

 תורגם לשפות רבות והופץ במדינות רבת סביב העולם.

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%97_%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%97_%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C


 

Salah  Shabati  as   Haiim    Topol 

  



 

    

Salah  Shabati  &  his family 



 

 



 

 

 



 

Director :   Efraiim Kishon 

 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



ֵאלֹות  טֹוּפֹול ַחיִּים שְׁ

 

ֵאילּו . 1 צֹועֹות בְּ  ?   טֹוּפֹול ַחיִים עֹוֵסק ִמקְּ

ֵאיֶזה. 2 ָרס לְּ ֻאִמי ּפְּ   ?ָמֳעָמד ָהיָה הּוא ֵבינְּלְּ

 ֶשל ַהַבַמאי ָהיָה ִמי?  טֹוּפֹול ַחיִים ִשֵחק בֹו ָהִראשֹון ַהֶסֶרט ֵשם ָמה. 3

 ?ַהֶסֶרט

ֵאיֶזה. 4 ָרס בְּ  ?"ַשַבִתי ַסאַלח" ַבֶסֶרט  טֹוּפֹול ָזָכה ּפְּ

וֵוי טֹוּפֹול הֹוִפיעַ  ָבּה ַהַהָצָגה ֵשם ָמה. 5 רֹדְּ בְּ   ?ַרבֹות ָשנִים לֹונְּדֹון בְּ

ַהָצָגה ַהִגבֹור ֵשם ָמה. 6  ?זֹו בְּ

מּות ֵאיֶזה. 7  ?"ּונְֶּגל'ַהג ֵסֶפר" ַבֶסֶרט טֹוּפֹול ִדֵבב דְּ

ַרת ָמה. 8 ָרֵאל ֵהִקים טֹוּפֹול ֶשַחיִים ַהנַֹער כְַּפר ַמטְּ יִשְּ  ?בְּ

 ? טֹוּפֹול  ִציֵר ָמה. 9

ַרס טֹוּפֹול ַחיִים ָזָכה ָמה ַבֲעבּור. 10 ָרֵאל ִבפְּ  ?יִשְּ



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? 
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