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"מאסטר שף " הינה תכנית טלוויזיה (להלן" :התוכנית") אשר במסגרתה תתקיים תחרות בישול בין טבחים חובבים ללא
ניסיון מקצועי קודם בבישול או שחלפו עשר שנים לפחות מאז עסקו באופן מקצועי בבישול .בסיום התחרות ,יזכה אחד מהם
בתואר "מאסטר שף" (להלן" :התחרות").
התכנית מופקת על ידי גיל הפקות בע"מ (להלן" :המפיק") עבור זכיינית ערוץ  ,2שידורי קשת בע"מ (להלן" :הערוץ").
כללי התחרות ומידע אודותיה מובא בתקנון זה.
המפיק ינהל את התחרות.
לתכנית יהא פאנל שופטים אשר חבריו יבחרו על ידי המפיק (להלן" :פאנל השופטים") .הרכב פאנל השופטים יכול שישתנה
מעת לעת על פי שיקול דעת המפיק ו/או הערוץ.
השתתפות בתחרות
 6.1הקהל הרחב יוזמן להשתתף באודישנים לתכנית.
 6.2מטרת שלב האודישנים של התכנית היא לאתר את המועמדים אשר יעלו לשלבים נוספים במיון לתחרות בהתאם
לשיקול דעת המפיק.
 6.3צופים שיפנו למספרי הטלפון שיפורסמו ו/או לאתר אינטרנט שיפורסם ,יתבקשו להשאיר את שמם המלא ,כתובתם,
גילם ומספר הטלפון הנייד והנייח שלהם (להלן" :נרשמים") .תקנון זה ותנאיו (ככל שזה רלוונטי) חל גם על נרשמים
אף אם לא הגיעו לשלב בו הם יחשבו כמועמדים ו/או כמשתתפים (כהגדרתם להלן).
 6.4הנרשמים יעברו סינון ראשוני על בסיס השאלון אותו מילאו/הגישו באתר מאקו ,ושיחה טלפונית (להלן" :הסינון
הראשוני").
 6.5במסגרת הסינון הראשוני ,יישאלו הנרשמים סדרה של שאלות אודותיהם ואודות הסביבה הקרובה להם.
 6.6המפיק יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי באם נרשם יעבור את שלב הסינון הראשוני.
 6.6עבר נרשם את שלב הסינון הראשוני  ,הוא יוזמן להשתתף באודישנים לתכנית כמועמד (להלן" :מועמד" " /מועמדים").
 6.6תנאי ראשון למעבר שלב הסינון הראשוני הוא כי הנרשם הוא מי שאין לו ניסיון מקצועי קודם בבישול או שחלפו עשר
שנים לפחות מאז עסק באופן מקצועי בבישול.
 6.6האודישנים לתכנית יתקיימו במיקום ובאתרים ע"פ שיקול דעתו של המפיק ו/או הערוץ ,במהלך החודשים נובמבר
 – 2114יוני .2115
 6.11בתחילה  ,יתקיימו אודישנים מוקדמים ולאחר מכן אודישנים מתקדמים.
 1166אודישנים מוקדמים :מועמדים אשר יעברו את שלב הסינון הראשוני יידרשו להביא לאודישן מוקדם מנת אוכל קרה
או בטמפ' החדר (שאין צורך לחמם אותה) לבחירתם אשר הכינו מראש .את מנות המועמדים יבחנו טועמים מטעם
המפיק (להלן" :הטועמים") .הטועמים והמפיק יקבעו ,על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא יכולת ערעור ,האם מועמד
מסוים ראוי לעבור את האודישן המוקדם ,או להשתתף באודישן מוקדם נוסף ו/או להשתתף באודישן מתקדם .מספר
המועמדים אשר יעברו את שלב האודישנים המוקדמים לשלב האודישנים המתקדמים נתון לשיקול דעתו הבלעדי של
המפיק.
 6.12אודישנים מתקדמים :מועמדים אשר הוחלט כי הם ראויים להשתתף באודישנים המתקדמים ,יידרשו להביא למקום
בו יתקיים האודישן מצרכים ולבשל מנת אוכל (אחת או יותר) לבחירתם ,אשר אותה יבחן פאנל השופטים .כל מתמודד
אשר יזדקק לכלים מיוחדים ויוצאי דופן במסגרת הכנת המנה ,ידווח על כך למפיק זמן סביר לפני מועד האודישן ויידרש
לקבל את אישורו של המפיק להביא את הכלי עימו .במידה ויחליט המפיק שלא לאשר הבאת כלי זה או אחר ,לא תהיה
למועמד כל זכות ערעור על כך .פאנל השופטים והמפיק יקבעו ,על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא יכולת ערעור ,האם
מועמד מסוים ראוי לעבור את האודישן המתקדם ולהשתתף בשלב המיון האחרון .מספר המועמדים אשר יעברו את
שלב האודישנים המתקדמים לשלב המיון האחרון נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק.
 6.13המיון האחרון :מועמדים אשר יעברו את האוד ישנים המתקדמים יעלו לשלב המיון האחרון אשר יתקיים בחודשים
מרץ – אפריל ( 2115להלן" :המשתתפים ") .שלב המיון האחרון יימשך בין יום אחד לשלושה ימים (בהתאם לשיקול
דעת המפיק ו/או הערוץ) ובמהלכו יקבעו פאנל השופטים והמפיק מי מהמשתתפים יתקבל לשלב התחרות באולפן.
 6.14במסגרת שלב המיון האחרון ,פאנל השופטים יטיל משימות שונות על המשתתפים.
 6.15פאנל השופטים והמפיק יקבעו האם משתתף מסוים ראוי לעבור את שלב המיון האחרון ולהשתתף בתחרות באולפן.
 6.16מספר המשתתפים אשר יעברו את שלב המיון האחרון לשלב התחרות באולפן נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק
ו/או הערוץ.
 6.16למען הסר ספק ,המפיק ו/או פאנל השופטים ו/או הערוץ ,לא יהא חייב בכל עת לנמק לנרשמים ו/או למועמדים ו/או
למשתתפים ו/או למי מטעמם מדוע לא עבר אודישן  /נפסל  /נבחר מועמד זה או אחר .החלטות אלה ,יכול שתשארנה
דיסקרטיות ויכול שתהיינה פומביות  -הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ.
 1166התחרות באולפן:
 6.16.1משתתפים אשר יעברו את שלב המיון האחרון יעלו לשלב התחרות באולפן אשר במסגרתה ,המשתתפים יבצעו
משימות שונות בתחום הבישול תוך שהם נשפטים על ידי פאנל השופטים של התכנית.
 6.16.2במסגרת שלב התחרות באולפן ,ייתכן ופאנל השופטים יטיל משימות על המועמדים ויתכן ויהא עליהם אף
להבהיר את הציפיות שלהם מהמשתתפים לגבי כל מנה שתוגש להם.
 6.16.3בשלב התחרות באולפן ,החל מתכנית מסוימת ,יחלו ניפויים של משתתפים מהתחרות באולפן.
 6.16.4פאנל השופטים יתבקש לחוות דעתו על מנות המשתתפים ולעיתים אף לנסות ולגלות את מרכיבי המנות .ייתכן
גם כי חלק מהשופטים יתבקשו לעזור למשתתפים בבישול.
 6.16.5פאנל השופטים והמפיק יקבעו האם משתתף מסוים ראוי לעבור לשלב הבא של התחרות או להיות מנופה ממנה.
מובהר כי ייתכן וניקוד יוענק למשתתפים גם על ידי קהל הצופים בבית.
 6.16.6בחצי הגמר/גמר התחרות ,יתחרו המשתתפים במשימות בישול ו/או במשימות הקשורות לאוכל.
 6.16.6פאנל השופטים והמפיק יקבעו האם מועמד מסוים ראוי לנצח בגמר ולזכות בתואר ה" -מאסטר שף".

 6.16.6התחרות באולפן תתקיים בין החודשים אפריל – יולי ( 2115לערך).
 6.16.6המשימות אשר יוטלו על המשתתפים במסגרת התחרות (למעט האודישן המוקדם והמתקדם) לא תהינה
כרוכות בהכנה מוקדמת ,ומטרתן לבדוק את יכולות המשתתפים בתחום הבישול הנבחן במסגרת המשימה.
 6.16.11על המשתתפים לשמור על כל כללי בטיחות בזמן פעילותם במסגרת התחרות ובכלל זה יהא עליהם לנעול בכל
עת נעליים קשיחות שבהם כף הרגל סגורה( ,בכל אתרי הצילום ובסביבה כלשהי של מטבח או מסעדה) ולהישמע
בכל עת להוראות המפיק ו/או מי מטעמו בענייני בטיחות.
 6.16.11בכל מקרה ,החלטות המפיק בעניין כלשהו הקשור לאודישנים ,לשלב המיון האחרון ,לתחרות באולפן ,לתוכן
התכנית ,לחוקי התחרות (לרבות היכולת של המפיק ו/או הערוץ לשנות באופן סביר את כללי התחרות מעת לעת
על פי הצורך) ,משתתפי התכנית (לרבות היכולת של המפיק ו/או הערוץ להחליט על פי שיקול דעתו כי משתתף
לא יוכל להמשיך הלאה מאודישן ו/או מהמיון האחרון ו/או להשתתף בתחרות באולפן) ,לפאנל השופטים ,דרך
צילום התכנית ,עריכתה ,הצגתה וקדימונים לה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור והמפיק ו/או הערוץ לא
יהא חייב לנמק את החלטותיו.
 1166הפרסים:
 6.16.1הזוכה בתואר ה" -מאסטר שף" יזכה בפרס כלשהו .סוג הפרס ,דרך הענקתו ותנאי הענקתו נתונים לשיקול
דעתו הבלעדי של הערוץ.
 6.16.2בכל מקרה ,פרס כלשהו אשר יוענק ,יהא אישי ולא יהא ניתן להמחאה ,העברה ,המרה ,שיעבוד ,החלפה וכיו"ב.
 6.16.3המשתתף מתחייב כי הוא יישא בחבות המס שתחול (אם וככל שתחול) על פרס כלשהו שיוענק בתכנית.
 6.16.4הפרס יוענק במועד שיוחלט ע"י המפיק ו/או הערוץ.
 6.16.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק,
ו/או חוסר שביעות רצון של המשתתפים מפרס כלשהו שיוענק בתכנית.
 6.16.6מובהר בזאת ,כי עובדת זכייתו של משתתף כלשהו בתחרות ו/או בפרס עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת
באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ,באתרי האינטרנט וכיו"ב על פי שיקול דעתו הבלעדי
של המפיק ו/או הערוץ ו/או נותן הפרס וכי בהשתתפותם בתחרות מביעים המשתתפים את הסכמתם לצילומם
ולפרסום שמותיהם ותמונתם במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים.
 11.6מי זכאי להשתתף בתוכנית ובתחרות:
 6.21זכאים להשתתף אזרחי מדינת ישראל ו/או שוהים חוקיים בארץ ,שגילם למעלה מ 16 -שנה ושאינם מועמדים למשרה
ציבורית.
 6.21.1הגורמים הבאים ,בני משפחותיהם ומקורביהם אינם רשאים ליטול חלק בתכנית :עובדי ונותני שירותים לערוץ
ועובדי ונותני שירותים למפיק.
 6.21.2מי שאין לו ניסיון מקצועי קודם בבישול או שחלפו עשר שנים לפחות מאז עסק באופן מקצועי בבישול.
 .6תקנון זה מסדיר את תנאי הקבלה וההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים
ועצם ההרשמה לאודישנים ו/או ההשתתפות בתחרות ,מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 .6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6לעיל ,המשתתפים מצהירים בזאת כי ידוע להם שהחלטות הנוגעות לתכנית ו/או לאודישנים
ו/או לשלב המיון האחרון ו/או לתחרות ו/או להשתתפות בתחרות עפ"י תקנון זה ניתנים על פי הכרעת המפיק כקבוע בסעיף
 33לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג  ,1663וכי החלטות המפיק הנן סופיות.
 .6תקנון זה כפוף לכל דין.
 .11בעצם ההשתתפות בתחרות מסכימים המשתתפים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את המפיק ו/או את הערוץ ו/או את מי
מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי הקשורה בדרך כלשהי למיונים ,לאודישנים לתחרות ו/או בקשר
להשתתפותם ו/או לאי השתתפותם בתחרות.
 .11המפיק ימנה נציג מטעמו לטיפול בתלונות הציבור .אופן הטיפול בתלונות יקבע על פי שיקול דעתו של המפיק ו/או הערוץ
ובהתאם למהות התלונה .המפיק יעשה כמיטב יכולתו להשיב לכל צופה שיפנה בתלונה או בהערה .המפיק ימנה נציג מטעמו
לטיפול ב משתתפים וצרכיהם בתוכנית .אופן הטיפול במשתתפים ייקבע על פי שיקול דעתו של המפיק ו/או הערוץ.
 .12החלטות כלשהן בכל הקשור לתחרות ,לנרשמים ,למשתתפים לרבות הדחתם מהתחרות ,לפרסים ,לתקנון זה ולפרשנותו
וכיו"ב נתונים להחלטותיו של המפיק ו/או הערוץ ועל פי שיקול דעתו הבלעדי וללא יכולת ערעור.
 .13ייתכן כי בכל שלבי המיון ,לרבות התחרות באולפן ,ידרשו המועמדים  /משתתפים להכין מאכלים  /צמחוניים  /בשריים /
חלביים וכו' .תנאי זה הינו תנאי מקדים להשתתפות המועמדים  /משתתפים בכל שלבי המיון לרבות התחרות באולפן.
 .14המועמדים  /משתתפים מודעים לכך כי ייתכן ומועמדים  /משתתפים מסוימים יבחרו לבשל מנות שאינן כשרות במהלך
התחרות .למען הסר ספק ,משתתף אשר לא יחפוץ לבשל ו/או לטעום מנה שאינה כשרה לא יחויב בכך.
 .15למיטב ידיעת המועמד/המשתתף הוא אינו רגיש לכל סוג שהוא של רכיב מזון ,לרבות נוזלים ,תבלינים וכדומה.
 .16חל איסור חמור לטעום מנות של מועמדים  /משתתפים אחרים1
 .16המפיק ו/או הערוץ יהא רשאי להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות באופן סביר כל חלק ממנה לרבות שינויים בתקנון
זה וחוקי התחרות וזאת ללא הודעה מראש ,מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי .במקרה של ביטול התחרות ו/או
שינוי כאמור ,המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי גורם כלשהו.
 .16המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת כי השתתפותם היא לצורכי שעשוע.
 .16המשתתפים מצהירים כי ידוע להם כי בתחרות מסוג זה יכול ויפלו טעויות בתום-לב ,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם
במיונים ו/או בתחרות ו/או אי השתתפות בתחרות ו/או כל החלטה שתוחלט ע"י המפיק ו/או פאנל השופטים ו/או הערוץ
ו/או מי מטעמם עילה לתביעה או טענה או דרישה כלפי המפיק ו/או הערוץ ו/או כל גורם אחר בקשר עם התחרות.
 .21המשתתפים מוותרים בזאת וויתור מוחלט וסופי על כל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי אשר תהיה להם כלפי
המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם ואשר כרוכה ו/או נובעת בדרך כלשהי לפגיעה ו/או למניעה ו/או לאובדן ו/או להפסד רווח
ו/או הכנסה ו/או פרסום ו/או מוניטין ו/או שם טוב ו/או פרטיות ו/או זכות מוסרית למשתתפים.
 .21למען הסר ספק האמור בתקנון יחול גם (בנוסף למי שמוגדרים כמשתתפים  /מועמדים) על נרשמים ו/או מועמדים ו/או על מי
שחפצו להירשם לתחרות ולא הצליחו לעשות כן מסיבה כלשהי.
 .22למפיק ו/או לערוץ תהא הסמכות לנפות ו/או להשאיר ו/או להחזיר לתחרות משתתף כלשהו בכל שלב של התחרות ,וכל זאת
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ.

 .23מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  22לעיל ,המפיק יהא רשאי להחליט בכל עת לפסול השתתפותו של משתתף כלשהו אשר יתנהג
במהלך המיונים ו/או התחרות בצורה שאינה ספורטיבית ו/או שאינה הולמת (שכרות ,גסות ,אלימות וכיו"ב לפי שיקול דעתו
הבלעדי של הערוץ) ו/או שמסר/ימסור פרטים שאינם מלאים ו/או שאינם כולם אמת ו/או אם המפיק יגלה לגביו פרטים אשר
לא יאפשרו את המשך השתתפותו בתכנית ו/או שהשתתפותו בתחרות נעשתה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד להסכם
ההשתתפות ו/או תוך מעשה מרמה ו/או מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או שהוא נוגד את המוסר ו/או בנסיבות שיש בהן בכדי
לפגוע בתדמי ת של התכנית ו/או של מי מהמשתתפים בה ו/או המפיק ו/או הערוץ וכל זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של
המפיק ו/או הערוץ .המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם
בעניין זה.
 .24המפיק הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי ובעל ההחלטה האחרונה לגבי מהלך ו/או עניין כלשהו הקשור לתכנית ולתחרות.
החלטות המפיק הינן סופיות והקובעות לכל דבר ועניין בכל סוגיה שתתעורר במהלך התוכנית ו/או הצילומים ו/או התחרות
ואין המפיק חייב לפרסם את שיקוליו להחלטות אלה .אין בהוראות המנויות בתקנון זה כדי לפגוע בהוראה זו ובכלליותה.
 .25עותקים מתקנון זה ניתן יהיה לקבל במשרדי המפיק בשדרות רוטשילד  ,136ת"א.
 .26היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות ו/או לתכנית תהיינה
הוראותיו של תקנון זה עדיפות ותגברנה על כל פרסום אחר לכל דבר ועניין.
 .26שימוש בתקנון זה בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך ,הכול לפי ההקשר.
 .26התאריכים המופיעים בתקנון זה עשויים להשתנות לפי צרכיו והחלטותיו הבלעדית של המפיק.

