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 סרט- תאונה

 ) המדברת בטלפון:30סצנה ראשונה/ פוקוס על אישה (כבת 

קלוזאפ פריים סגור.                                                                              
  מדברת בטלפון:30אישה כבת

 "מאמי, אני אומרת לך הוא פשוט הופיע משום מקום" 
(האישה מהנהנת לתגובת בעלה בצד השני של הקו ועונה): "לא, הכל בסדר, 

 רק כמה שריטות קטנות, לא משהו רציני, הנה, עכשיו גוררים אותה." 

 סצנה שנייה/                                          

 קאט פריים נפתח
נחשף אתר התאונה ורואים כי מדובר במרינה ובה יאכטה הנגררת כאשר כל 

 החרטום שלה הרוס. 

 קריין: לוטו. צרות של עשירים

 סגיר:

  מיליון שקלים      30קריין: "השבוע בלוטו 

 



 סרט- התנעת רכב

 סצנה ראשונה

 קלוזאפ פריים סגור

גבר מסובב את המפתח שבסוויץ מספר פעמים והרכב לא מניע.                    
 (ברקע) קול של גבר:

  "למה על הבוקר, נמאס כבר מהחרא הזה".

 סצנה שנייה/ 

 קאט פריים נפתח

הלוקשיין הניגלה לצופה הוא מגרש גולף והרכב שאינו מניע הוא קלנועית 
 חשלמית של מגרשי גולף."  

    קריין: לוטו. צרות של עשירים

 סגיר:

  מיליון שקלים      30קריין: " השבוע בלוטו 



 סרט- תאונה

 סצנה ראשונה/מטוס/תא טייס

דיילת נכנסת לתא הטייס עם מגש של אוכל ביד ורואה את הטייס מעולף על 
 הכיסא ולא מגיב. (המגש נופל מהיידים והיא נכנסת ללחץ)

 סצנה שנייה/מסדרוני מטוס/דיילת רצה

קלוזאפ פריים סגור.                                                                              
 דיילת צועקת:

 "יש רופא במטוס, יש רופא במטוס".

 קאט פריים נפתח

 נחשף תא הנוסעים והוא מכיל רק את הזוג שהשכיר את המטוס לטיסה 
 פרטית. הגבר והאישה מסתכלים אחד על השני בפנים מבוהלות.

 סצנה שלישית/ מטוס צולל לקרקע

 קריין: לוטו. צרות של עשירים

 סגיר:

  מיליון שקלים      30קריין: " השבוע בלוטו 



 רדיו - מגרש גולף - צרות של עשירים

(קריין בקול חדשותי): "היום במהלך שעות הצהריים ייסגרו מגרשי 
הגולף בעקבות טיפול במגפת חפרפרות, אני חוזר היום במהלך.       
(הקריין נחתך באמצע הדיבור)                                                    

 30(קריין בקול משחורר וציני): "צרות של עשירים, השבוע בלוטו 
 מיליון שקלים.

  צרות של עשירים–רדיו - בריכה פרטית 

(קריין בקול חדשותי): "יושב ראש הסתדרות העבודה מכריז על 
שביתה מלאה של איגוד מנקי הבריכות, אני חוזר יושב ראש"            
(הקריין נחתך באמצע הדיבור)                                                    

 30(קריין בקול משחורר וציני): "צרות של עשירים, השבוע בלוטו 
 .מיליון שקלים

          צרות של עשירים– סיגר קובני –רדיו                  

(קריין בקול חדשותי): "בעלי הטבק המגודלים בצפון המזרחי של 
קובה נתגלו תולעים קטלניות, אני חוזר בעלי הטבק.                        
(הקריין נחתך באמצע הדיבור)                                                    

 30(קריין בקול משחורר וציני): "צרות של עשירים, השבוע בלוטו 
 .מיליון שקלים

 





  אקס–סרט 

 +)/ שוכב במיטה/ברקע קול של מים זורמים(מקלחת)20סצנה ראשונה/ בחור(

 קלוזאפ פריים סגור:

(נראה מבולבל). בודק מתחת לשמיכה וקולט שהוא ערום,  הבחור מתעורר
הבחור מכניס יד מתחת לשמיכה מתחיל לפשפש ומוציא משם חזייה (ענקית 

בצורה לא רגילה) הבחור בשוק, מכניס שוב את היד הפעם הוא מוציא חולצה  
ומכנסיים גדולים בצורה בלתי רגילה, בפעם השלישית הוא מוציא שני תחתונים

 קטנים ורגילים.

 קאט פריים נפתח

 תאומות סיאמיות עטופות במגבת יוצאות מהמקלחת

 סגיר

 קריין: אקס דאבל אפקט גם מונע זיעה מיותרת וגם מפיץ ניחוח גברי במיוחד
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