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בע־־מ. נסיעות ג־ט-סט לב.
שוב רח׳  ת־־א, .9 בוגר

שת לקפוץ רצוני  סקי לחופ
סין... ׳ •־מקפיצה  בקפרי

נוספים. פרטים לקבל אשמח

_ שם

והזמנות פרטים

 בע״נז. נסיעות נינז-סט
 .2870 23 טל. וז״א. י. בונרעווב דחי

הנסיעות סוכני ואצל

שך שת לבלות חובל ימים 8 במ  סקי חופ
בה לטייל טרודוס, בהרי נפלאה  בסבי

 בניקוסיה לבקר ביופיה, המרהיבה
 לימסול. הנופש ובעיר
 אתה זה מחיר שתמורת שתרע חשוב
יותר: הרבה אצלנו מקבל

ת מלון בתי * כוכבים 5-14 בדרגו
ך טיסה * ארוחות! 3נ מלא פנסיון *  הלו

בל צמוד מפואר אוטובוס * ושוב  ל
ך * הדרך אורך שראלי מדרי ד י צמו

לוי * באזור טיולים * עדון חינם בי  במו
סקי במועדון חברות * לילה
 שלך הבאה והקפיצה אלינו קפוץ
לקפריסין! תהיה

סין סקי חופשת  בקפרי
שו אריך קרובה ד: יותר עכ  מתמי

והמחיר בלבד, דקות 45 הוא המרחק
ד י ל׳ 4.290 ב ל ש ב י א ל

שה של במחיר יאומן! (לא בארץו> חופ

שפט מי
שלם פלאטו י

 דיד פורסמו הדז״כ תמונות
 והפרשה — תצזומי־עירום

דבית־המישפט הגיעה
 שתלו היו ליד. מיד הועברו התמונות

 שמרו אחרים בבתיהם. הקירות על אותן
 של תמונותיו אלה היו למזכרת. אותן
ב שהודפסו פלאטדשרון, הכנסת חבר

 רוויו. הרוסי השבועון של האחורי שערו
 בצד שהודפסו היה האלה בתמונות המיוחד
 כתרגיל ישראל, נערות של עירום תמונות

לכנסת. הבחירות לפני פירסומת
 צ׳רקסקי יונטל הרוסי, השבועון עורך

 להסכם הגיעו ופלאטו־שרון הוא כי אומר
 בשער שתתנוסס תמונה כל לפיו ביניהם
 2000 לפלאטו תעלה השבועון של האחורי
 הבחירות מערכת סיום שלאחר אלא לירות.

לצ׳רקסקי. המגיע את לשלם הח״כ סירב
 צ׳רקסקי יונטל הנשים. את לראות

 ״ח״כ הוא, טען ״להיפר,״ לכך. הסכים לא
ש משום כזה בפירסום רצה פלאטו־שרון

הבו אל להגיע יוכל הזו בדרך שרק ידע
ביניהם.״ מופץ שהעיתון הרוסיים חרים

 לשלם בסירובו פלאטדשרון משעמד
 לדין, השבועון עורך אותו תבע הכסף, את

בטי הר־צבי. אליהו עורך־הדין באמצעות
 מערכת בעת כי לבית־המישפט מסר עוניו

 9000 פלאטו-שרון לו הבטיח הבחירות
 ורשימת תמונותיו פירסום עבור לירות
 האיש של רשימתו על אוהדות כתבות
 צ׳רקסקי הגיש זמן באותו לכנסת. הבודד
נודע כי טען שבו לבית־המישפט תצהיר

 גבר היה זה לכם, אגיד אני מה נורמאלי,
הקריי ביצים...״ ביצים ביצים ביצים עם...
 כאשר שהתפרסמה אימבר, שמירה נית

ש בעת כשנתיים, לפני מהרדיו הושעתה
תוכ במיסגרת ״בית־שימוש״ להגיד העזר,

 אלא שוב. זאת עשתה שהגישה, חיה נית
 ולו פעולה כל נגדה ננקטה לא שהפעם

מו של הפירסומת שתשדיר בגלל דק
 מאז האחרונים, בשבועות הפך הלול עצת

 ד,הימ־ האתר, גלי מעל לראשונה הושמע
ישראל. של הלאומי נון

 המיקצוע בשפת שנקרא כפי הג׳ינגל,
טי בקורס להימנון הפך תשדיר־פירסומת,

 עמדו הן הביצים עם יחד בצבא. רוניות
 את עשו הן הביצים עם יחד לאוכל, בתור
 הביצים ועם אי־שם מבסיסן המפרך המסע

ה בטקס המיסדרים מיגרש על עמדו הן
 גם הגיעו הביצים הקורם. של החגיגי סיום

 ה־ את זימרו הטייס ופרחי חיל-האוויר, אל
 שלא לטיסה, טיסה בין הפופולארי ג׳ינגל
לאח שהתקיים קצינים קורס על לדבר
הקשר. בחיל רונה

 שמישרד־ כך, כדי עד הצליח התשדיר
 אחת לאחר לשדר לנכון מצא הבריאות

 לציי אזהרה בטלוויזיה החדשות ממהדורות
המוצ הפירסומת תשדיר למרות כי בור,

ליום. אחת מביצה יותר לאכול אסור לח
ה האנשים מיהם פאק. ־פאק־ פאל!
 ללהיט שהפכו הביצים, מאחורי עומדים

 הפיר־ תשדירי שוק שידע ביותר הגדול
מו הזמינה התשדיר את בישראל? סומת
הבי עודף על להתגבר כדי הלול, עצת
בארץ. כיום הקיים הגדול צים

לו הוקמו כאשר נוצרו הביצים עודפי
 באדמה ממחסור שסבלו ההר, במשקי לים

 ״ מטילות אלה בלולים התרנגולות חקלאית.
נר־ מהביצים חלק ביצים: מיליוני מאות

״רוויו״ שער על עירום ודוגמנית־ פלאטו־שרון ח״כ
לעירום תשלום אין

 את לעזוב עומד פלאטו־שרון שח״כ לו
 לכן ארוכה. לתקופה או לצמיתות, הארץ
 עד הארץ, מן יציאתו עיכוב את ביקש
המישפט. לתום

 עורו״ התייצב ופרקליטו, צ׳רקסקי מול
 פלאטו־ של פרקליטו לאלו, יצחק הדין

 קלנד שבתאי גם הופיע עימו יחד שרון.
 ובידיו הח״כ, של האישי מזכירו נוביץ,

יונטל. טענות את הסותר תצהיר־בשבועה
 שני הופיעו האחרון השבוע בתחילת

 בתל־אבי!״. השלום בבית־מישפט !־דים 5ד,
 כשראה פיאלקוב. עמיקם השופט בפני

הת בדעתו איתן נשאר צד שכל השופט
 פשרה על שיסכימו והציע במחלוקת ערב
 השבועסי עורך :הצעתו את פירט אף הוא

האמו הפירסומים כי מבין שהוא יצהיר
 תמונות־עירום השאר, בין הכוללים, רים

 מכך וכתוצאה פלאטדשרון בח״כ פגעו
 מביע העורך, והוא, עוגמת־נפש לו נגרמה
 פלאטו- ח״כ ישלם בתמורה כך. על צערו
ממח יותר קצת לירות, 5000 סכום שרון
צ׳רקסקי. שתבע הסכום צית

חיים דרבי
האתר גל־ על ביצים

 תשדיר־פירםומת
 להתגבר מסייע מפריק,

הביצים עודפי על
לא בגבר ופגשתי ברחוב הלכתי ״אתמול

 שעל־פי הישראלי, הציבור על־ידי כש
 חלק !לנפש ליום ביצה צורך הסטטיסטיקה

 ושאר ואירופה, אסיה לארצות מיוצא אחר
 על־ידי מסובסדות הביצים מיליוני

 הלול" מועצת פנתה לכן הממשלה.
 דרך למצוא וביקשה אריאלי פיוסוס אל

הביצים. צריכת את להגדיל כדי פירסומית
 למלאכה, נרתם תמיר דויד הפירסומאי

 חיפשו אושרת קובי המוסיקאי עם וביחד
 תשומת-לב. שיעורר ג׳ינגל ליצור דרך

 ה־ יזכה הצלחה לאיזו שיערו לא שניהם
 איך ידענו ״לא :תמיר מספר שלהם. ג׳ינגל
ה לאולפן הבאנו הביצים. לסיפור לגשת

 וכעשר ביצים ממאתיים למעלה הקלטה
 ליד הביצים את שברנו אמיתיות. תרנגולות

ח פיצוחן, קול שישמע כדי המיקרופון, פו
קו שתשמענה כדי התרנגולות אחרי נו

 הצלחנו. לא אך פאק־פאק־פאק. לות:
 שבורות ביצים של ערימה בתוך ישבנו

 אובדי־עצות, והיינו רדופות ותרנגולות
ביצה. טגני עצה, יש נולד: וכך

 והתר- הביצים על לסמור לא ״החלטנו
 מתבייש אני עצמנו. על אם כי נגולות,
 יי■ בקולי משמיע בעצמי אד אבל להודות,

 שר בן־חור כשעודד ביצים׳ ,ביצים את:
 ׳ וכר לעשות ,מה :את מבטאים מיני בכל

וב הפאק-פאק-פאק את משמיע אני ושוב
 ה- את שרים אנחנו וקובי עודד עם יחד

 והתגלגלנו באולפן ישבנו החוזר. פיזמון
המפורסם.״ הג׳ינגל נולד וכך מצחוק,

 אחרי שבוע מכונית. תמורת ביצים
מכו נגנבה ברדיו, לרוץ התחיל שהג׳ינגל

שדרן מידידו, ביקש הוא תמיר. של ניתו
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