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 "פאנץ'"
 

  -yesבשתשודר חדשה מקורית דרמה  תסדר
 90הולדת הסטנד אפ הישראלי בשנות העל 

 

 
הפקת מקור ישראלית חדשה שתקרא בימים אלה נמצאת בתהליך כתיבה 

סדרה חדשה ומסקרנת בהפקת יואב גרוס, . מדובר בyesותשודר ב "פאנץ"
, 90-אפ הישראלית בשנות ה-נת הסטנדעוסקת בעלייתה המטאורית של סצ

שהיוותה חלק ממהפכה תרבותית שמורגשת היטב עד היום. עולם של כסף 
גדול, פרסום פתאומי, "סקס, סמים ורוקנרול", שפרץ כמו הר געש ולקח חלק 

שהתרחש במקביל. הזמן שהטלוויזיה והכסף הגדול  2נכבד בעלייתו של ערוץ  
את הבדרנים לכוכבי הרוק החדשים. מה משנים את כללי המשחק והופכים 

שהתחיל כאמנות תמימה של מצחיקן העומד מול קהל במועדון קטן ורק חולם 
 תלקושש קצת אהבה, הופך אל מול עינינו לתעשייה המגלגלת סכומי כסף, רווי

 .אינטרסים, תככים, מאבקי כוח ושליטה עקובים מדם
 

בתחילת שנות  יאותהסדרה מבוססת על סיפורים אמתיים שהתרחשו במצ
דומינו המועדון המיתולוגי " –כששני מועדוני סטנדאפ התחרו ביניהם, 90ה

" ממנו יצאו בכירי השחקנים הקומיים  )אסי כהן, גורי אלפי, אדיר מילר, גרוס
עדי אשכנזי, אילן פלד, יובל סמו, שלומי קוריאט, טל פרידמן, גרייניק ואלתרמן, 

קאמל קומדי "הב, רועי בר נתן ועוד( אל מול המיה דגן , איתי שגב, רותם אבו
שבוגריו גם הם מגדולי אמני הסטנד אפ והבידור ) שלום אסייג, גיל  "קלאב

קופטש, אורלי בנאי, שבי זרעיה, וילוז'ני, רמי ורד, רועי לוי, רשף לוי, אייל 
 קיציס, אלי ומראינו, קטורזה ועוד..(. 

והצופים יוכלו  לנסות ולזהות מי  האומנים והסיפורים מהווים השראה לכתיבה
הם הצעירים שמובילים את הסדרה  כשבאותם ימים היו בתחילת דרכם  והיום  

 מהווים את עמוד השדרה של הבידור והטלוויזיה בישראל.
 

שבמרכזה סיפור בין אב לבנו, סיפור על רקע אלו מתגוללת  הסדרה "פאנץ'''' 
בין דורי , בין צעיר מוכשר  קרב שהתרחש באמת,  שיהווה את לב הסדרה.

שמסרב לראות את ההווה ואמביציוזי שרואה את העתיד, לעומת הבוגר 
ולהינתק מעולמו הבטוח והישן, מממלכתו בה הוא המלך הבלתי מעורער החי 

בפחד מתמיד שבנו יעלה עליו ויירש אותו.  מלחמה בין שתי תפיסות עולם, 
ה"דומינו" והעולם הישן שמהווים גם בית וגם כלוב של זהב עבור צעירים 

אחד מהם סיפור ומקום ממנו  שמגיעים לתל אביב חמושים בחלום בוער, לכל
לעומת הבמה  –הגיע, שמוכנים לעשות הכול בשביל לקרוע את הקהל מצחוק  

 הנוצצת, האולמות המלאים, הפרסום והכסף שמציע המועדון החדש.  



 
 

פאנץ' תדלג אחורה כדי לראות מה השתנה בנו בעשרים השנים של מהפכת 
ו למילה בעיתון היה כוח, התקשורת הדיגיטלית ששינתה את חיינו. בזמן שב

ביפרים היו מאסט, טלפונים ניידים היו מוצר של קבלנים עשירים והעיתונים רק 
ערוץ טלוויזיה מסחרי.  האינטרנט שנקרא התחילו לחשוש מהדבר החדש הזה 

היה שמועה, מערכות יחסים, אנשים וגם החלומות שלהם, היו פשוטים ישירים 
רגדיה ולפארסה ששולטות בחייהם של נחשף לדרמה, לט ופחות ציניים. 

החומר האפל ממנו עשויות הבדיחות שהם מספרים כל ","הקומיקאים הצעירים
פרט לבמה נראה אותם מאחורי הקלעים, באהבה, בתאוות  לילה על הבמה. 

 ,הפרסום והכסף, בחברות, בסצנת הסקס התל אביבית, שיוצאת משליטה
שתנוע על הציר בין צחוק לבכי, בין בבגידות ובאין סוף בסכסוכים .זו סדרה 

חדות ההומור של סטנדאפיסטים לבין "החיים האמיתיים", על הקושי והכאב 
 שבהם. 

 
זה סיפור על הרצון הנואש באהבה בהכרה ובפרסום, סיפור על כסף על יצרים, 
ותככים, על משפחה חברות ובגידה. סיפורם של  אנשים צעירים באמנות, שעד 

רת בישראל, האמנות הקשה והאכזרית מכולם, זאת של אז לא הייתה מוכ
 השולף הבודד עם המיקרופון.   

 
 

 :תסריטאים ראשיים
 שבי זרעיה

 עמית ליאור 
 

 :תסריטאים נוספים
 רועי עידן

 אסף בייזר
 

  עורכת תסריט: 
 ליאורה קמינצקי

 
  :חברת הפקה 

 יואב גרוס הפקות 
 

 
 

 

 


