














,) חשמלית פלואנסרנו (נוהג במכונית שלו ) הבחור שמנן וקירח(רואים בחור 

לאחר מספר שניות הוא מבחין בצדו השמאלי בבחור מסכן מקבל מכות משני  
.בריונים

,הבחור מסיט במהרה את ההגה לעבר אזור המכות

מה אתם חושבים שאתם  !!!!! היי אתם"הבחור ניגש אל הבריונים וצועק 
"  ????עושים

ברגע זה שני הבריונים מסתובבים אל עבר הבחור  ומתחילים בהליכה עצבנית  
.לעברו

.לאחר מכן רואים את הבחור שניסה לעזור מקבל מכות

:קריין+התמונה מטשטשת ועולה שקופית 

. "לא הופך אותך לגיבור, זה שאתה נוהג במכונית שמצילה את העולם"

"פלואנסרנו : "שקופית 





שומעים רטט הבחור מתחיל לחפש  , רואים בחור  באולם קולנוע מסתכל על סרט

,  רואים אותו זז בחוסר נוחות בכיסא שלו עד שמוציא מתחתית הכיסא, מאיפה הרטט

רגוע לכמה רגעים עד שמי שיושבת   הכל. כוס של שתייה מהאנשים שישבו שם לפניו
.לידו מקבלת הודעה ומצחקקת ועושה אור באולם החשוך

אחרי כמה שניות רואים את כול האולם צוחק ובחור שלידו צוחק בהיסטריה עד שהוא  

אחד פה לא שמע על לסגור את  ???? חלאס אוליי"מתפרץ ואומר ' מפליץ והבחור א

בלילה הודעה הוא רק רוצה לשכב   12הפלאפון אחת פה לא מבינה שאם שולחים לה ב
.יש היום כדורים נגד זה) מצביע על הבחור שהפליץ(ואתה  איתה

"הוט אותם הסרטים בנוחות של הבית  VOD: " קריין+שקופית



חותך  , לחם אחיד-רואים אדם מבוגר מגיע לגן ציבורי מתיישב מוציא לחם
.חתיכה של לחם אחיד וזורק ליונים

, יונים שקולטות  את חתיכת הלחם מרחוק ומתחילות ללכת אל הלחם 2רואים 

עם  " (אני ארצח אותך", " חכהחכה ",  אחד את השני"מזהירים "תוך כדי שהם 
).תנועה של שיסוע גרון

.היונים מסתכלים אחד על השני מנסים לראות מי ימצמץ קודם

היונה  . והיונה שבאה מצד ימין לוקחת דיסק ומפנה אותו לכיוון היונה השנייה

בינתיים היונה מצד ימין לוקחת את חתיכת  , נבהלת מהאור ועפה מהמקום
.הלחם ועפה מהמקום

"טעם ששווה לריב עליו -לחם אחיד" : קריין



,  ומחכה לתוצאות" שיעול"רואים אדם משתעל כמה וכמה פעמים נכנס לגוגל רושם 
.הוא רואה שזה עלול לגרום למוות 

איבדת את הבן  !!! אני עומד למות אמאאאא) : "בהיסטריה(הוא מתקשר לאימא שלו 
".??לא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות איפה את, למה את לא עונה לי!! שלך

אתה מפצה על זה שיש לך  , אתה זבל של בן אדם, אתה בן זונה: "מתקשר לבוס שלו 
".ר-ט-פ-ת-אני מ, זין קטן בזה שאתה עושה לי את החיים סיוט

את חושב שאני לא  ) קול אגרסיבי(את זונה )בקול נעים(נטע: "מתקשר לחברה שלו
!!!!"את מכוערת ושמנה ואנחנו גמרנו? יודע על מה שהיה עם יובל באילת

אבא  , אמאתשמור על , עכשיו אתה הגבר בבית, תקשיב יוני: "מתקשר לאחיו הקטן
." 3369ונעה והקוד הסודי של הטלוויזיה 

אם היית מתייעץ עם הרופאים , רוב הסיכויים שזאת סתם התקררות ": קריין

."היית יכול למנוע מעצמך את המבוכה, המומחים במכבי





ר ורדה אלימלך  "שלום שמי הד? אדום לך? מגרד לך? מטפטף לך: " שומעים קול של אישה 

שנלחמת בכל תופעות המחזור  " לך-די"ורציתי לספר לך על תרופת הפלא החדשה שהמצאתי 
!דרשי עכשיו מהרוקח, החודשי ופטריות וגינאליות

."גולדסטר.משהותגיד תודה שאתה גבר ותשתה "שומעים שיעול של גבר וקריין אומר 



")  עמותות"סגנון של תשדיר (

"לי זה לא יקרה, תגידיאל : "שומעים בחורה שאומרת 

"לי זה בטוח לא יקרה, אל תגיד: "שומעים בחור שאומר

"אחד מכל שלושה גברים מסתכן ומצליח: "בחור

"אחת משלוש נשים מסתכנת ומצליחה: "בחורה

"זה יכול להיות אחד מכם, תסכל ימינה ושמאלה: " בחור

...."לכל אחת מכן יש סיכוי,  אחותך או החברה הכי טובה שלך, את: "בחורה

!!!!אנס'לזכות בצ: הבחורה+הבחור

)מוזיקת קרנבל(  

"זוכה 3אנס כל כרטיס 'עכשיו בצ"קריין 



"?ידעתי שזה אתה מה נשמע? גלעד:" שומעים בחור אומר

"גלעד"אומר ) ה-עם דגש חזק מאוד על ה( הההההיייאו " 

)הבחור  שואל( ?מה נשמע

)ה-עם דגש על ה(???ההההאישה אאאיךטוב  הההההכול"עונה ": גלעד"

:הבחור משיב לו 

)בקול מבולבל במעט"(?איתךתגיד הכול טוב , וואלה הכול בסדר"

???)ה-דגש על ה(למההההה כןכן : "גלעד

"קולגייט. אתה תעשה הכול כדי שיריחו אותך: " קריין אומר





נציב בחופי הים שמשיות בחינם אבל בשמשיות יהיו חורים בצורת  

תהיה הצורה של  , וכאשר ישכבו מתחת לשמשיה " סרטן"החיה 
.בטן וכול אזור חשוף אחר/רגל/סרטן על היד

אגודה למלחמה  , הסרטן בכל מקום"על השמשיות יהיה כתוב 
"www.cancer.org.ilבסרטן 



בעמודים  של רמזורי מעברי חצייה נתלה דמויות של נשים מקרטון שמטפסות  
שנעשה  או " ( axe"במעלה העמוד  ומנסות להגיע לאיש באדום שלידו יש שלט של 

).אקס בדואודורנטמתבשם " איש באדום"האת 



, קניונים ומקומות ציבורים, נציב בשירותים של נשים של תחנות רכבת

בטח עכשיו את מצטערת על הלילה  " שיש בהם פינות החתלה סטיקר 
".דורקס"עם לוגו של ." ההוא




