
 

 סטימצקי
 הרשת רוצה לשכנע את הקהל להביא ספר בתור מתנה לחג.

 מסר: ספר זאת המתנה הטובה ביותר.
 קונספט: סדרת סרטונים המציגים מתנות שעל פניו נראו מבטיחות אך עם הזמן מתגלות כצרות צרורות

 עד להבנה שהיה עדיף להביא ספר, כי זה ספר זאת המתנה הטובה ביותר.
 

 מתנות לחג זה סטימצקי  1#

 מה שומעים מה רואים

 ארוחת חג, משפחה מורחבת יושבת סביב שולחן,
 מעבירים אוכל אחד מהשני / שרים שירי חג (פסח)

 מבוגרים מדברים, ילדים צוחקים, רעש של ארוחה
  בעיצומה / שירי פסח.

 קריין: "הפסח הזה ממש שברתם את הראש מה
 להביא לילדה…"

 זוג הורים נותן מתנה לילדה שלו, הילדה שמחה וצוהלת
 וישר קורעת את האריזה ומגלה שקיבלה את הבובה

 שכל כך רצתה! ישר לוחצת לבובה על הבטן כדי
 לשמוע אותה מדברת. הבובה מדברת

 אמא: "בבקשה מתוקה, חג שמח"
 *קולות שמחה*

 *אריזה נקרעת*
 *צהלה*

*I LOVE YOU בובה עושה* 

 התמקדות בילדה, שמחה ומחייכת
 התמקדות בהורים, חיוך זחוח, מרוצים מעצמם

 התמקדות בפנים של הבובה

 קריין: "וחשבתם לעצמכם, ממש הצלחנו הפעם"
*I LOVE YOU בובה עושה* 

 ארוחת בוקר, הילדה לא ממש אוכלת, יותר מתעסקת
 בבובה, אמא מרפרפת בעיתון, לא מרוצה מהרעש אבל

  מחייכת חיוך שקרי.

 קריין: והילדה התלהבה
   ילדה: אמא אמא תראי

*I LOVE YOU בובה עושה* 
  אמא: איזה יופי מתוקה

 נוסעים באוטו, אמא מקדימה  והילדה מאחורה.
 הילדה באקסטזה, עוד לא נרגעה מהבובה החדשה.

 אמא מתחילה לאבד סבלנות לכל הנוגע לבובה ולצליל
  שהיא עושה

 

 קריין: התלהבה מאוד
   ילדה: אמא אמא תראי

*I LOVE YOU בובה עושה* 
 **צפירה של אוטו**

*I LOVE YOU בובה עושה* 
  אמא: (בקוצר רוח) מקסים מתוקה שלי, מקסים

 לילה, הורים ישנים במיטה
  ילדה מנערת את אמא

 אמא מתעוררת חסרת סבלנות ועצבנית
  ילדה שמחה

  קריין: "וחשבתם לעצמכם, אולי טעינו?"
 ילדה: אמא אמא

 אמא: (מתוך שינה) מה ? מה?
 ילדה: תראייי תראיייי

*I LOVE YOU בובה עושה* 

 קלוזאפ על האמא ישנה
 מדמיינת את הבובה, קלוזאפ על הבובה במצבים שונים

  אמא מתעוררת מבוהלת
 

 קריין: טעיתם.
*I LOVE YOU בובה עושה* 
*I LOVE YOU בובה עושה* 

 קריין: בחג הבא, תביאו ספר

 לוגו סטימצקי
 מתחת כתוב "מתנות לחג זה סטימצקי"

 

 
 
 
 

*I LOVE YOU בובה עושה*  

 

 



 

  מתנות לחג זה סטימצקי  2#
 

 מה שומעים מה רואים

 ארוחת חג, משפחה מורחבת יושבת סביב שולחן,
 מעבירים אוכל אחד מהשני / שרים שירי חג (פסח)

  מבוגרים מדברים, ילדים צוחקים, רעש של ארוחה בעיצומה / שירי פסח.
 קריין: "הפסח הזה ממש שברתם את הראש מה להביא לילד"

 זוג הורים נותן מתנה לילדו, מכונית על שלט!
 אין שמח מהילד, בדיוק מה שרצה.

 הילד רוצה לנסות את המכונית החדשה שלו,
 מתחיל בפתיחת האריזה.

 ההורים חוזרים לשיחה בשולחן.
 הילד עומד עם השלט של המכונית ביד אחת וביד

 השנייה מחזיק במכסה של הבטריות של השלט.
 

 חזרה לשיחה בשולחן, הילד מחפש ברקע.
 ילד מסופק.

 אמא: "בבקשה חמוד, חג שמח"
 *קולות שמחה*

 *אריזה נקרעת*
 

 *שיחת שולחן חג טיפוסית*
 ילד: (מפריע להוריו) אמא אמא אני צריך בטריות

 
  אמא: (בנפנוף) תסתכל באריזה יפיוף

 *שיחת שולחן חג טיפוסית הפעם עם רעשי חיפוש קלים*
 ילד: מצאתי!!

 ילד משחק במכונית על שלט
 התמקדות בהורים, חיוך זחוח, מרוצים מעצמם

 

 קריין: "וחשבתם לעצמכם, הפעם שיחקנו אותה"
 *רעש של מכונית על שלט, קולות שמחה של הילד*

 חופשת הפסח, אוכלים צהריים בבית.
 הילד משחק במכונית על שלט

 שאר המשפחה יושבת סביב השולחן.
 הילד מפסיק לשחק במכוני ומגיע לשיחה בשולחן.

 קריין: והילד שיחק במכונית
  *ארוחת צהריים משפחתית ברקע רעש של מכונית על שלט*

 אמא: מתוק! כולנו כבר יושבים, בוא כבר לשולחן בבקשה
 *רעש של המכונית על שלט דועך ונעלם*

  ילד: אמא אני צריך בטריות
 אמא: יש במקפיא, בוא תשב תאכל ואני אביא לך אחרי זה

 שיחת טלפון בין האמא לילד
 האמא בנהיגה, הילד נמצא בבית ליד המקפיא.

 
 

 הילד מנתק על אמו, התמקדות בפנים של האמא

 קריין: שיחק הרבה
 אמא: כן מתוק, חיפשת אותי ?

  ילד: אמא אני צריך בטריות
 אמא: יש במקפ..

 ילד: במקפיא נגמר, תקני עוד *ניתוק*

 אמא נכנסת הביתה אחרי יום עבודה.
  הילד ממש על סף הדלת מחכה לה.

 
 

 התמקדות בפנים של האמא, חדורת מוטיבציה.
 התמקדות בפנים של הילד, כועס.

  קריין: "וחשבתם לעצמכם, אולי טעינו?"
 *דלת נפתחת*

 אמא: (לחלל הבית) שלוווווום!
 ילד: (בקוצר רוח) אמא אני צריך בטריות.

 אמא: חמוד! שלשום קניתי לך, אתה לא חושב שאתה קצת מגזים?

 
 אבא רואה טלויזיה בסלון

 אמא נכנסת לסלון מתחילה למחות
 מנמיכה את הטלויזיה מהכפתורים שלה
 אמא מאבדת סבלנות, אבא אובד עצות

 
 התמקדות בפנים של האמא, עושה אחד ועוד אחד

  בראש.
 

 קריין: טעיתם.
 אמא: מאמי! תנמיך את הטלויזיה, הגזמת!

 אבא: השלט לא עובד, אין בו בטריות. עשי טובה תנמיכי טיפה..
 אמא: מה זאת אומרת לא עוב… יו וגם איזה קור! תסגור קצת את המזגן

 קפאתי
 אבא: אין, גם השלט שלו ריק..

 
 *רעש של מכונית על שלט ברקע*

 קריין: קריין: בחג הבא, תביאו ספר

 לוגו סטימצקי
 מתחת כתוב "מתנות לחג זה סטימצקי"

 
 

 


