
 "האח הגדולדף מידע למשתתף ביום אודישנים/מיונים לתכנית "
 

 דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לשני המינים.
 

 למי שנרשם מראש לאודישנים וזומן על ידי הפקת התוכנית ליום האודישנים. אך ורקדף מידע זה מיועד 
 

 אנו שמחים להזמינך להשתתף ביום אודישנים/מיונים לתכנית "האח הגדול" ומאחלים לך בהצלחה!
 

 על התכנית: 
אשר במהלכה מספר משתתפים ישהו בבית האח הגדול , )ריאליטי(מציאות התכנית "האח הגדול" היא תכנית 

למשך תקופה מסוימת, כאשר הם מנותקים מהעולם החיצון ומצולמים ומוקלטים בכל שעות היממה. 
במהלך התכנית יודחו  ההקלטות מיועדות להיות משודרות בטלוויזיה ובאמצעי תקשורת מגוונים אחרים.

 משתתפים, בהתאם לבחירת הקהל, עד שלבסוף ייוותר בבית האח הגדול הזוכה של התכנית. 

 
 מועד ומקום האודישנים: 

לכל מועמד . תל אביברמת החייל, , 41רח' ראול ולנברג משרדי הפקת האח הגדול, בבהאודישנים יתקיימו 
אינו יום האודישנים משך שים לב כי ישן שנקבע עבורו. יימסר טלפונית על ידי הפקת התוכנית מועד האוד

 התאם לשיקולי ההפקה.קבוע וייקבע ב
 

ממושך עליך להצטייד במים, אוכל וכל דבר נוסף שיידרש לך במהלך עשוי להיות מכיוון שיום האודישנים 
 היום. 

 
ם עקב כך, אנא צור ככל שהנך בעל מוגבלות וחושש שמא לא תוכל להגיע למקום ולהשתתף ביום האודישני

 בחן לתכנית.יעל מנת שנמצא פתרון שיאפשר לך לה 30-8117446 עמנו קשר בטלפון 
 

 מהלך האודישנים:
המתנה  זמן יש לקחת בחשבוןהפקת התכנית. טעם שיחה אחד על אחד עם מלהקת מ במהלך האודישן תיערך 

 יתכן שתתבקש להישאר במתחם האודישנים פרק זמן נוסף לאחר סיום האודישן שלך.  .לאודישן ממושך
 

 להעבירך החלטתנו על להשפיע עשוי הדבר אך את מתחם האודישנים עת בכל לעזוב חופשי הנךלמען הסר ספק, 
 .הבא לשלב

 
. הצילומים נועדו לצרכי מיון פנימיים, אולם ייתכן שייעשה בהם במהלך יום האודישנים יצולמו המשתתפים

ההשתתפות בצילומים הינה חלק אינטגרלי לצרכי פרומו וקידום לתכנית. שימוש במסגרת התוכנית או 
 .מההשתתפות באודישנים ומהווה תנאי הכרחי להשתתפות בהם

 
ההפקה מהופעתך החיצונית, אישיותך, והמלהקים שים לב כי באודישן יינתן משקל להתרשמות הכללית של 

 התאמתך לאופי התכנית ולהופעה טלוויזיונית. 
 

בחן. עם זאת, יעניק לכולם הזדמנות שווה להנאנו  /עליך להיות מודע לכך שלאודישנים מגיעים מועמדים רבים
י בשיקול ייתכן שמועמדים מסוימים ייבחנו במשך זמן ממושך יותר וחלק במשך זמן קצר יותר, והדבר תלו

 דעת ההפקה והבוחנים/מלהקים.
 

משמעות הדבר היא שלא צלחת אותם.  ,הודעה כי עברת את האודישנים חודשים 0-ככל שלא קיבלת בתוך כ
 הסיבה בגינה לא עברת שלב. לא תימסר

 
  .שלבי מיונים נוספים, לגביהם תקבל הסבר מראש מספרתעבור את יום האודישנים, צפויים לך שבמידה 


