


פרינט



רק הספיד סטיק שלך מחזיק מעמד כמוך 



שלך מחזיק מעמד כמוך 
רק הספיד סטיק 



יש לו את העיניים שלך



מה אתה לוקח בזריחה?



מעכשיו לא תצטרכי להסתכל לצדדים



שלט חוצות-פרחים- קמפיין בעד הורדת פרחים מרשימת מוצרי הצריכה השכיחים



הרשת המקצועית ביותר לרפואה אסתטית

מרפאות

ניתוחים אסתטים 



הרשת המקצועית ביותר לרפואה אסתטית

מרפאות

ניתוחים להסרת משקפיים



שלט חוצות-פרחים- קמפיין בעד הורדת פרחים מרשימת מוצרי הצריכה השכיחים



קמפיינים



מה שאתה לא זוכר, לא כזה חשוב



סרטונים - אבסינט

 .1
בחור יוצא מחדרו, על השולחן בסלון בקבוקי אלכוהול ריקים זרוקים וצבי שכוב על הספה... 

הבחור מוריד את חולצתו תולה אותה על קרני הצבי ונכנס לשטוף פנים...

קריין: מה שאתה לא זוכר, לא כזה חשוב. אבסינט.

 .2
 בחור יוצא ממלונה, מנקה את עצמו, מתמתח והולך....

קריין: מה שאתה לא זוכר, לא כזה חשוב. אבסינט.

 .3
בחור עם תחתונים מוטל על החוף, שוכב על הבטן, בקבוקי אלכוהול סביבו, מתעורר, מתמתח, 

צלחת מעופפת עפה לכיוונו, תופס בנונשלנט ומחזיר לכיוון ממנו נזרקה..

קריין: מה שאתה לא זוכר, לא כזה חשוב. אבסינט.

ספוט רדיו  30’ - אבסינט

יצאתי עם האאא... למקום ליד הההה...

משם חתכנו להאאא....

הצטרפה חברה של נו איך קוראים לזה...

היא הביאה את אחות של...נו...ברח לי

שתיתי קצת... האאא ועוד האאאא....

היה הההה.....

קריין: מה שאתה לא זוכר, לא כזה חשוב. אבסינט.



איש אחד הולך עם גזר באוזן,
בא אליו חבר שלו ואומר לו: 

“יש לך גזר באוזן”, אז הוא עונה לו:
“אני לא שומע יש לי גזר באוזן”

מחדדי אביתר
תחדד את הבדיחות שלך



שלד בא לרופא, 
הרופא אומר לו “עכשיו מגיעים?”

מחדדי אביתר
תחדד את הבדיחות שלך



ספוט רדיו  15’ - מחדדי אביתר

 .1
תגיד, אתה מעשן?

לא אני מאשדוד...

קריין: מחדדי אביתר. תחדד את הבדיחות שלך.

 .2
שמעת מה קרה ברוסיה?

מה קרה?

אני שאלתי קודם....

קריין: מחדדי אביתר. תחדד את הבדיחות שלך.

 .3
“ בחור נוהג באוטו שלו,

פתאום הוא שומע קול שאומר, בחור נוהג באוטו שלו, פתאום הוא שומע קול שאומר,

בחור נוהג באוטו שלו, פתאום הוא שומע קול שאומר”...

קריין: מחדדי אביתר. תחדד את הבדיחות שלך.



אל תשכח להוריד אותו. 
דורקס.



סרטונים דורקס

 .1
חדר חשוך, פניו של הדובר מטושטשים וקולו טיפה מעוות.

“לא הבנו מה הבעיה,

אשתי הלכה לאינספור בדיקות, אצל מי היא לא הייתה,

אפילו למומחים הכי גדולים בחוץ לארץ הלכנו, 

כולם אמרו שהכול נראה להם בסדר....

בסוף גילינו שזה משהו אצלי, אצלי, אתה קולט?“.

קריין: דורקס. אל תשכח להוריד אותו.

 .2
בחור מגיע לדוקטור,

“דוקטור, יש לי בעיה בזמן האחרון אני לא מצליח להשתין“

הדוקטור מורה לו לעמוד מאחוריי הוילון ולפשוט את מכנסיו,

הדוקטור מביט למטה לכיוון מבושיו, מרים את ראשו ומסתכל על האיש בתמיהה.

קריין: דורקס. אל תשכח להוריד אותו.



סרטונים - טבע
 .1

חורף, בחור הולך ברחוב.

מתחיל לראות בהדרגתיות עוד ועוד מוכרי ארטיקים אשר מציעים את מרכולתם

בדרכם האופיינית, ביגוד קצר, צידנית וצעקות “אני הולך“.

הבחור מתבלבל, קופא במקום ומביט המום במתרחש.

דב מגיח מאחוריו, מניח עליו יד ואומר לו: “הפעם עליי“ קונה ומגיש לו שלגון.

קריין: לא תרגיש שהחורף הגיע. טבע
 עד ה-3.12.10 5% הנחה על כל תרופות החורף של טבע.

 .2
אותו בחור, בתור לכספומט.

עוד ועוד בחורות בביקני עוברות מולו ברחוב, בקצב גובר.

הבחור שוב קופא על מקומו.

הדב עובר לידו, הפעם הבחור עוצר אותו ואומר לו, “דב, דב תראה מה הולך פה“

הדב משיב, “תשחרר אותי יש לי איזה סידור, נדבר אחר כך“.

האיש מבואס צועק לו, “לפחות תן איזה חיבוק.“

קריין: לא תרגיש שהחורף הגיע. טבע
 עד ה-3.12.10 5% הנחה על כל תרופות החורף של טבע.

ספוט רדיו 15’ - טבע

קול של בחור במגפון.

" בחור, אתה עם הסוודר, צא  מהמים...."

קריין: לא תרגיש שהחורף הגיע. טבע.



קד”מ - טבע

המטרה
הגדלת מכירות תרופות החורף של טבע.

הקונספט
לא תרגיש שהחורף הגיע.

תובנה
דובי הקוטב נכנסים לשינה עמוקה בתחילתו של החורף.

רעיון
דובי הקוטב מסתובבים ברחובות העיר בערנות מרבית ואינם ישנים.

מסר
כשאתה משתמש בתרופות טבע, אתה לא מרגיש שהחורף הגיע.

פעילות
.1

הפעילות תתקיים במקומות הומי אדם, קניונים, רחובות מרכזיים ובסמוך לנקודות מכירה.

הפעילות תתקיים בתחילתו של החורף.

דיילים מחופשים לדובים מחלקים קופוני הנחה למוצרי טבע,

עם הכיתוב: “ לא תרגיש שהחורף הגיע “.

 .2
דיילים אשר מחופשים למוכרי ארטיק-קרטיב, מסתובבים באותם המקומות ומחלקים 

לקהל היעד שוברי הנחה למוצרי טבע עם הכיתוב: “ לא תרגיש שהחורף הגיע” בצורת 

קרטיב.

הדיילים בלבוש קיציי, כובעי קש,  עם צידניות מציעים את מרכולתם בדרכם הייחודית. גם 

הם לא הרגישו שהחורף הגיע.



קמפיין - מסטיק נגד דיכאון

סרטון טלוויזיה
קצין מגיע לעמדת שמירה, קולט את השומר עם מסטיק בפיו.

קצין: רוטנברג ! ! למה נראה לך שאתה לועס מסטיק בשמירה?

שומר: אבל המ”מ.....

קצין: רוטנברג ! אתה תשלם על זה, תעיף ת’מסטיק עכשיו.....

השומר זורק את המסטיק....

הקצין מפנה ת’גב, נשמעת ירייה....הקצין מסתובב....ומסתכל בתדהמה...

קריין: UP, מסטיק נגד דיכאון.

ספוט רדיו 15’
)קול של מישהו בריצה ובמאמץ לועס מסטיק באינטנסיביות, נבלע המסטיק  בטעות....ירייה...(

קריין: UP, מסטיק נגד דיכאון.

באנר-אינטרנט

.1
רוצה לדעת אם יוצאים שבת?

מתחלף
קריין: קודם קח מסטיק UP, מסטיק נגד דיכאון.

.2
חייל, רוצה לדעת מתי אתה שומר הלילה?

מתחלף
קריין: קודם קח מסטיק UP, מסטיק נגד דיכאון.



סרטונים



סרטון - משען
מוזיקה עצובה וקודרת

אישה זקנה אוכלת לבדה בביתה )כיתוב מעליה, מלכת הכיתה(

זקן כפוף ביותר עם מקל הליכה צועד באיטיות ברחוב )כיתוב מעליו, הקפטן של הנבחרת(

הזקן כעת רוקד עם הזקנה, מוזיקה שמחה

כיתוב: משען, לחיות את הרגע.

סרטונים - אמריקן קומפורקט 

.1
בחורה מביאה בחור שהיא יוצאת איתו בפעם הראשונה לבית הוריה.

הבחור נבוך וביישן מתקבל על ידי הורייה הפולנים בסלון ביתם, כיבוד על השולחן, 

ולחיצות ידיים, מושיבים אותו על הכורסא...

הבחור מתרווח בכורסא, משחק עם המשענת ומתחיל להשתולל ולקלל את השופט 

כדורגל שמופיע בטלוויזיה...

קריין: להרגיש בבית. אמריקן קומפורט.

 .2
פורץ חודר לבית משפחתי דרך החלון, מתחיל לחטט בכל מיני מקומות וממלא את 

השק שבידו. מסתובב בחושך ונתקע בכורסא, מתיישב עלייה...

מניח את השק על הרצפה, שם רגליים על השולחן ומתחיל לזפזפ עם השלט....

קריין: להרגיש בבית. אמריקן קומפורט.



סרטון - בזק
שני בחורים יושבים בבית קפה, פתאום מגיע חבר נוסף שמחופש ונראה כמו 

שטר של מיליון דולר.

הבחור המרכזי בסיפור ) מול המצלמה ( צוחק ואומר, חבל שלא דיברנו

על טלפון חינם...

שקופית

קריין: לדבר, לא עולה כסף . בזק .
 ועכשיו להשיג קו חינם של בזק בחנויות בזק המובחרות או בשיחת טלפון שגם  היא חינם 

בטלפון  # 555.

חזרה לבית קפה

עומד לידם בשולחן חמור, הבחור צוחק ואומר, מדברים על החמור.

סרטונים - ספיד סטיק 

.1
בחור פותח את דלת אולם הקולנוע בעת הקרנת סרט בסערה, נראה כמחפש משהו, מרחרח 

קלות, מתמקד על המטרה, עובר שורות רבות בין אנשים עד שמגיע ליעדו, בחור שצופה 

בסרט עם חברתו...נוגע בכתפו...

“סליחה, מתי אמרת מגיעים לעפולה ?“

קריין: ספיד סטיק, עובד שעות נוספות
ועכשיו ספיד סטיק ריחני במיוחד.

.2
בחורה מבלה עם חבר שלה בפיקניק רומנטי בגליל העליון על גדת הירדן...

מתלטפים, מתנשקים, לפתע צץ בחור מהשיחים, מרחרח...

“תגידי, חצי שעה, מה אמרת זה כולל ?“

קריין: ספיד סטיק, עובד שעות נוספות
ועכשיו ספיד סטיק ריחני במיוחד.



רדיו



ספוט רדיו 45’ - מגנום 

.1
כל חיי היה לי חשוב לעבוד עם אנשים

הקמתי מחנות

הסעתי אותם ברכבות

שהבנתי שהזמן מתחיל לאזול..

קריין: מגנום, חברה להשכרת רוצחים.

.2
)קולות של ציוץ ציפורים(

)ברקע, בשקט מתנגן שיר לשלום(

להיות חלק ממשהו כל כך גדול זאת חוויה של פעם בחיים,

הרגשתי שהפעם אנחנו באמת עושים משהו היסטורי,

אבל...אני חייב להודות, אני הייתי רק האצבע על ההדק.

)קול של שתי יריות(

קריין: מגנום, חברה להשכרת רוצחים.

ספוט רדיו 5’ - גרייט שייפ
רעש של נוד

קריין: גרייט שייפ, אל תשמור דברים בבטן.



כתובים



לכל חובבי הכדורסל הישראלי / בועז בידרמן 

הבדלי רמות, שתי ליגות, ישראלים חלשים, משחקים לא צמודים, אין מתח, אין רמה, משעמם...

הרי אנחנו מכירים את אלו, חובבי הכדורגל האירופי או ה-ABN, שבכל שנה יגחכו לעברנו ברגע שנתכונן לעוד משחק 
חשוב בין מכבי ר"ג לעירוני נהרייה, בנהרייה, או שלא יבינו למה אנחנו רושמים לעצמנו בכל מקום אפשרי את החמישייה 

הראשונה של חולון כולל הספסל. אם הם היו מסתכלים שמאלה הם כנראה היו רואים את המאצ'אפ שתציב באותו הערב 
מכבי ראשל"צ האימתנית, אבל הם לא. אותנו זה מעניין, מסעיר, מענג יותר מכל דבר ספורטיבי אחר, לפחות. השנה, כבר 
־נהייה אפילו לי קשה להתווכח עם חבר שרוצה לראות פתאום חטאפה-אוסאסונה על חשבון מכבי חיפה נגד עפולה, בע

פולה. אורי כהן מינץ, ניב ברקוביץ... נגמר 42 הפרש, אז מה לעשות על מנת להעביר את הזמן עד מאי?

־לרוץ בפארק, לבלות בברים חדשים, להתרחץ פעמיים ביום, לדפוק לשכנה על הדלת, להתקשר לדודה פיקה לשאול לש
לומה, לנסות לקחת טורניר עם ישראל בפלייסטיישן, ללכת לקופר ברגל, ללכת לקופר במונית, לחזור לעשן באנגים, להיזכר 

בילדות, לפחד מהזקנה, אוי... לכתוב טור, אה...פוסט, לבדוק אם יש מישהו מאחוריי הדלת, שמעתי רעשים, ללטף כלב, 
־להחזיק תינוק, לשלוח לה שוב - "וודקה או ערק?", לקצוץ ציפורניים ולגרום לעצמך להתחיל לדמם משם, ללכת לספר למ

רות שאתה קירח כבר 11 שנים, לאכול שתי פיתות עם שוקולד, לאכול פיתות בלי שוקולד, ללכת להצגות, להתחיל לבכות, 
לעבוד על אנשים בטלפון, לשפוך את הפח, לגרד בגב עם מתקן מיוחד, לראות קרובים קרובים, סרט בקולנוע, לא לכתוב 

כאן משהו על פייסבוק או על האח הגדול, להתווכח על פוליטיקה, לצאת לדייטים בצהריים, לעזוב את תל אביב, לא לדבר 
על זה שאולי תלך להישרדות... אתה לא תלך... וגם לא צריך. 

לשדרג תנייד, ללבוש חולצה מכופתרת, לעשות בדיקת ראייה, בדיקת דם, בדיקת איידס... לא חובה, לעשות כביסה לבד, 
לגלות למי באמת אתה דומה, לנסוע לשטחים, להתגבר על כאב ראש בלי אקמול, לקנות 2 עיתונים, ללכת על הידיים, 

לרכוש רמקולים חדשים, להשתמש בפועל "לרכוש", להיות מתוחכם, להיות פשוט, להיות, אוי..., לדבר עם חיות, לא לנסות 
לזיין בשלושת הדייטים הראשונים, לראות חטאפה-אוסאסונה, לדבר עם אמא, לדבר עם סימה, לראות ערוץ 8, למצוא את 
מה שחיפשת ולגלות שלא באמת איבדת, עמוק..., לא להעיר לעצמך, לישון עם פיג'מה אורגינל ולא מדובר פה על מכנסיים 

וחולצה, ללכת עם חולצות מהצבא, כן - בגיל מסוים אפשר לחזור לעשות דברים כאלה - אתה לא פתטי, לא להשתמש 
בציטוטים מתוכניות בידור ישראליות, תמציא לבד, לצפות בעצמך חוגג יומולדת 6 בקלטות קטנות, לטבול פתי-בר בתה 

חם, 3 סוכר בבקשה, לסמן את דרכך בקליפות של תפוז, הייתי יכול לכתוב פה לחשוף את העכוז, לא להשתמש בחרוזים... 
לכן לא כתבתי כאן חרוז.

־לראות "מסע בין כוכבים" בגרסה הישנה ולא לשאול אם זה האוזניים שלו או שהדביקו לו אותם, לעבור זריז עולמות בכתי
־בה, למצוא את המִחלה של קיפי ולראות מה יש בפנים... מעניין, לשמוע בדיחות חדשות ולהימנע מהמשפט: "שנים לא שמ
עתי בדיחה חדשה", לא לשאול את עצמך באמצע הפוסט - "מה זה קשור לכדורסל?", לא לראות שידורים חוזרים, לדחות 

אותה למחר, לא לחזור למקום שכבר היית בו - אז מה אם לפני 19 שנים היה בן-זונה בפושקאר, לחפש צבים, להחליף נורה, 
להשאיר פתק על המקרר, ללכת עם מקל הליכה, לחזור לתחילת הכתבה, למלא ווינר, רעיון טוב, עשיתי 690 ₪ השבוע, רק 

על כדורסל ישראלי.

השנה זה קל. הבדלי רמות, אמרתי לכם.

"אז מה אם היה בן-זונה בפושקאר?"



תערוכה לרגל 100 שנים לתל אביב,
סיפור תל אביבי של תל אביבי בדם ב-100 מילים

עזריה מן האדומים 4, דירה 6, תל אביב, 1958, כבר שנתיים אנחנו

גרים בדירה זו, יום שישי, צהריים, אני ושרה אשתי מזה 6 שנים, 

מתכוננים לעוד בילוי נעים בבית הקפה "גינתי" שבטיילת של תל אביב.

אחותי הגדולה מרים ובעלה הנמרץ אלימלך שוב נראים דרך חלון

המרפסת שלנו, שוב מחכים לנו שנרד ונחיש צעדנו לכיוון אותה

התזמורת, הים והאווירה הכל כך תמימה ותל אביבית שאפיינה את

מקום הבילוי המועדף עלינו, נשתה קפה וכרגיל אספר על מעללי

כמחזיק קו באגד וכולם יצחקו צחוק גדול.

עזריה מן האדומים 4, דירה מספר 6, 2009, בן 83, 

נולדתי בעיר תל אביב וכל חיי חייתי בה. 

     

איציק גורביץ’, האח הקטן של סבתא מרים       



יא מניאק, יא זבל, אוכל בתחת, 
יא בן זונה, כוס של האמא שלך,

שייקח אותך הערפל, שתלבש שחור כל החיים שלך, 
שתבוא לאמא שלך, תגיד לה: ”אמא, אמא” והיא לא תקום, 

יא זין....

"מישהו לצאת עליו"
ספר הביכורים של הסופר בועז בידרמן



קופי טסט | הלקוח-טבע

המטרה: הגדלת מכירות תרופות החורף של טבע.
הקונספט: לא תרגיש שהחורף הגיע.

תובנה: דובי הקוטב נכנסים לשינה עמוקה בתחילתו של החורף.
רעיון: דובי הקוטב מסתובבים ברחובות העיר בערנות מרבית ואינם ישנים.

מסר: כשאתה משתמש בתרופות טבע, אתה לא מרגיש שהחורף הגיע.

־הפעילות תתקיים במקומות הומי אדם, קניונים, רחובות מרכזיים ובסמוך לנקו

דות מכירה.

הפעילות תתקיים בתחילתו של החורף.

דיילים מחופשים לדובים מחלקים קופוני הנחה למוצרי טבע,

עם הכיתוב: " לא תרגיש שהחורף הגיע ".

רעיון 2-
־דיילים אשר מחופשים למוכרי ארטיק-קרטיב, מסתובבים באותם המקומות ומ

חלקים לקהל היעד שוברי הנחה למוצרי טבע עם הכיתוב: " לא תרגיש שהחורף 

הגיע" בצורת קרטיב.

הדיילים בלבוש קיציי, כובעי קש, עם צידניות מציעים את מרכולתם בדרכם 

הייחודית. גם הם לא הרגישו שהחורף הגיע.








