
 

TV יס בריט - ערוץ שכולו תכנים בריטיים | תסריט 
 הקונספט: England is taking over, again - הצפייה בערוץ גורמת לך לאמץ תכונות וגינונים בריטיים.

 שומעים רואים

 אבי, גבר ישראלי שחום ומסוקס שב לביתו מהעבודה.
 נכנס למטבח, מבחין על השיש בשקית צ'יפס קפואה להפשרה, צלחת עם ביצה טרופה, צלחת

  פירורי לחם וחזה עוף פרוס מונח על קרש חיתוך. מתבאס.
 מסמן לאשתו (חן) שהוא כבר חוזר, יוצא מהבית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופציה:
https://www.youtube.com/watch?v

=PGrxHO-B2TY 

 בית. חניה
 מלווים את אבי ביציאה מהבית, הוא מגיע למכוניתו, נכנס ומתיישב בכסא שליד הנהג.

  באופן אוטומטי מנסה להניע, מבין שטעה. יוצא מהאוטו ומתחיל להקיף.
 קאט.

 סופר. דוכן דגים.
  אבי רוכש דג, הוא ממש מנומס ואדיב כלפי מוכר הדגים.

  מקבל את הדג, מרים אותו כמחווה לשלום, תנועות שפתיים "cheers mate", ממשיך לקופות.
 קאט.

 סופר. קופות.
 התור ארוך בצורה מוגזמת וישראלים מתנהגים כמו ישראלים בתור ארוך בצורה מוגזמת. לא אבי!

  הוא מנומס ואדיב וממש בסדר עם תורים, גם כשעוקפים אותו...
 קאט.

 סופר. חנייה.
 אבי יוצא אל החנייה, מגלה שהתחיל גשם.

 הגשם מטפטף עליו והוא נרטב. אבי לא מתבאס, אבי מאושר!
 קאט.

 בית. מטבח
 אבי נכנס לביתו רטוב ומגיע למטבח, הפעם הוא חמוש בדג טרי.

 הוא מחליף את חזה העוף בדג, מתחיל לבשל.
 קאט.

 בית. פינת אוכל
 אבי ואשתו חן כבר בשלבי הסיום של ארוחת הפיש & צ'יפס שלהם.

  חן מציעה לו קפה, אבי מסרב בנימוס, שולף מהארון תיון.
 קאט.

 בית. סלון.
 אבי מתיישב על הכורסה מול הטלויזיה, לידו צלחת עם סקונס וכוס חרסינה עם תה שחור.

  מוזג מכלי נפרד קצת חלב לתה.
 פותח את הכורסה למצב שהרגליים באוויר, מרים את כוס התה, לוגם והזרת מתרוממת.

  פוקוס על הזרת.
 קאט.

 קריין:ישראלים יקרים, הבריטים שוב לוגו יס, תכנים בריטים שיהיו בערוץ
 וכאן והפעם כדי להישאר!

 יס בריט! ערוץ שכולו תכנים בריטיים
.yesאיכותיים, רק ב 

 קריין: אין לכם יס? חזרה לאבי, מסתכל למצלמה, נפעם. מדבר לראשונה במבטא הכי בריטי שהוא יכול לגייס.
"it's absolutely mental“ :אבי 

 קריין:(במבטא בריטי): חייגו *2080



 

 


