
 תסריט פרסומת שיר (60 שניות) לבזק

  

 בזק יוצאים במבצע חדש, במסגרתו מקבלים סמארט TV בגודל "65 בעת הצטרפות לאינטרנט
  הביתי של בזק לשנה.

 הפרסומת בכיכובו של שלמה ארצי עם טייק-אוף לשיר "נצמדנו", יחד עם הפרזנטור הקבוע - גידי
  גוב.

 השיר המקורי:

https://www.youtube.com/watch?v=QpzWUQFUPwM 

 רואים שומעים

 צלצול בפעמון הדלת.

  

  

  גידי גוב יושב על ספה בסלון, וצופה בטלויזיה
 גדולה.

 על הרצפה יש קרטונים שמעידים על כך
 שהטלויזיה חדשה.

  גידי נשאר שקוע בטלויזיה ולא מסית את מבטו  גידי צועק: "פתוח!"
 לכיוון דלת הכניסה.

   שלמה ארצי מתחיל לשיר:

  ואז אני נכנס לחדר ושואל האם?

  הטלויזיה כבר הגיעה, לא סתם, סמארט טיוי.

  ואתה עונה לי מרוצה עם השלט ביד.

 כשבזק מבטיחים, הם מקיימים מיד מיד.

  

  

 שלמה נכנס לבית ומתקדם לכיוון הסלון.

 הוא מצביע על הטלוויזיה, ולאחר מכן מסתכל על
 גידי.

 גידי מהנהן בחיוך מסופק, עם השלט ביד.

https://www.youtube.com/watch?v=QpzWUQFUPwM


  

 אני לא אספר הכל, על היישומונים,

  שפשוט בילט-אין בטלויזיה, אז מה רואים?

  וכשהאינטרנט הוא טוב, מהיר כמו עטלף

 'תה מזפזפ בערוצים, יש נטפליקס, איזה כיף!

  

שלמה לוקח מגבת מהמקלחת של גידי, שם על   
 השכם ומתיישב על הספה ליד גידי.

 עטלף נכנס במהירות דרך החלון ומעיף את
 הוילון.

 שלמה וגידי מתכופפים, העטלף יוצא מהצד
 השני.

 שלמה לוקח את השלט ולוחץ על כפתור
 הנטפליקס.

   והמסך כל כך גדול, שלא רואים ת'קיר.

  וגם גידי פה, אין אחד שלא מכיר.

  וכל החורף כשנהיה לנו גשום וקר,

 נצמדנו לספה שיט אבי נהיה-כבר מאוחר!

 סולו גיטרה של אבי סינגולדה, לפי השיר.

  שלמה מרים את הקרטון של הטלויזיה מהרצפה,
 ומצביע על הכיתוב של הגודל שלה – "גדול

 ממש". – קלוז אפ על היד עם הקרטון.

 שלמה משליך את הקרטון.

 זום אאוט, הוא עם כובע גרב וצעיף, מעיף מבט
 בשעון היד, ומסתכל על אבי סינגולדה שיושב על

 כורסא ליד הספה, תוך כדי שהוא מצביע על
 השעון שלו.

  

  סינגולדה מתרומם מן הכורסא ומתחיל לנגן

   הקריין:

 עכשיו בבזק,

 מצטרפים לאינטרנט הביתי של בזק, ומקבלים
– LG בגודל "65 מבית Smart-TV טלוויזית 

 בחינם!

  

  סינגולדה ממשיך לנגן, וגידי ושלמה מתנועעים
 לפי המנגינה.

 פייד אאוט.



צלצול טלפון (מנגינת ברירת מחדל של אייפון)   גאג סיום:  

  

 גידי נשאר על הספה לצפות בטלויזיה,

 שלמה ואבי הלכו.

   בצד השני של הקו זה שלמה, שואל את גידי:

 היי גידי, אני למטה, יש מצב אתה מוריד לי את
  הנמוך עם הטוקסידו?

 גידי עונה:

 

  אני אוריד גם ת'ירח בשבילך...

  

  

  

גידי עונה לטלפון, ועונה לשלמה עם קריצה.   

  

 -סוף-

  

 נכתב בשיתוף עם בני לונדון.

 
 


