
 חברת שליחויות מזון לנהג בפקקים – דרייבאיט

 לאכול בנחת בתנועה .1

 קול פקק של בקבוק שמפניה שנחלץ.

 (: לא, הפקק נפתח!בייאוש נהג )צועק

תוכל סוף -סוף, עוד רגע תגיע לעוד אחד ותירגע: )בקול אטי וסמכותי( קריין

שבע כוכבית שבע תקשר לה !לך את הראש ואכלי הילדיםשבלי  לאכול בנחת

 .בדרך אליךהשליחים של דרייבאיט ושבע שבע 

 מנה אחרונה!זמין הל: שכחתי )מבועת( נהג

  !בגוש דן? יםפקקנגמרו ה :)בתוכחה( קריין

 קול של קטנוע מתקרב.

 אכול בנחת בתנועה לדרייבאיט, קריין: 

 צליל קצר של מטבעות נשפכים.

 : ואל תשכח את הטיפ!)בקול מחויך( קריין

 מתרחק.קול של קטנוע 

 

 יפןוסדרה של שליחויות מזון מכמה מדינות: תאילנד, איטליה 

 תאילנד - אחרלברוח למקום  .2

 גוש דן. של צפירות עצבניות באחד הפקקים הסואנים של ות קול

קריין )בקול שמימי(: איך הפקק הזה מזכיר לך את בנגקוק! רק ששם היו עוד 

 קולות.

טוקים, תקיעות של פילים -טוק אט נוספים בקול הולך וגובר טרטור של-אט

בתאית, וקללות בחדקים שלהם, מו של פרות, קרקור תרנגולות וצעקות 

 .בהודית, בערבית

 נהג )מבועת(: מה זה, איפה אני? 

תירגע, אתה בפרסומת לדרייבאיט והשליח של : )בקול סמכותי ומרגיע( קריין

 שהזמנת כבר אצלך! פאד תאי ה

 קול של קטנוע מתקרב.



סוגר לך את הפינה של ארוחת צהריים בשניות ובפקק הוא מאתר אותך  קריין:

 . בתיאבון!  או ערב

 התנגשות. קול טריקת דלתות ושני נהגים רבים. ול ק

 קריין: חזרת לארץ, אבל בדיוק נגמר הפקק!

 ברוח למקום אחרדרייבאיט, ל

 קול של קטנוע מתרחק.

 

 איטליה  –לברוח למקום אחר  .3

 של צפירות עצבניות באחד הפקקים הסואנים של גוש דן. קולות 

 קריין )בקול שמימי(: איזה כיף היה לשמוע קולות אחרים על הבוקר! 

של סופרן, מצו סופרן, טנור ובריטון  אט נוספים בקול הולך וגובר קולות -אט

 שמחרישות את הצפירות. 

 ? אופרה(: עתפנהג )מו

 שהזמנת כבר אצלך! פגטי בולונז סהעוד דקה  !מה שתבחרלמה לא?  :קריין

קול התנגשות. קול פאברוטי דופק סלסול היסטרי.  קול של קטנוע מתקרב.

 טריקת דלתות ושני נהגים רבים. 

 חזרת לארץ, אבל בדיוק נגמר הפקק!קריין: 

 דרייבאיט, לברוח למקום אחר

 קול של קטנוע מתרחק.

 

 יפן -לברוח למקום אחר  .4

 ת עצבניות באחד הפקקים הסואנים של גוש דן. של צפירוקולות 

 בטוקיו.כנראה לא היית קריין )בקול לחוץ(: רועש? 

 קולות הצפירה מתגברים עד שהם נעשים בלתי נסבלים.

 את הרעשים(: מה זה, איפה אני? בקולו יק תנהג )מבועת, מש



בדרך  של דרייבאיטקריין )בקול מרגיע(: למזלך אתה בדרך השלום והשליח 

 הסושי שהזמנת! אליך עם 

 קול של קטנוע מתקרב.

   ישראלי!קריין: כיף לאכול סושי בפקק 

 קול התנגשות. קול טריקת דלתות ושני נהגים רבים. 

 בדיוק נגמר הפקק! -יש לך מזל אבל . נכנסים לך באוטועד שקריין: 

 דרייבאיט, לברוח למקום אחר

 קול של קטנוע מתרחק.

 

 

 

 

     


