
 
 

 המוקדמים לעונה החדשה של "הכוכב הבא"באודישנים דף מידע למשתתף 
 

דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אינו מבדיל בין זכר לנקבה בדרך כלשהי ומכוון 
 לשני המינים.

 
 " ומאחלים לך בהצלחה!כוכב הבאלתכנית "ה ן אודישבאנו שמחים להזמינך להשתתף 

 
 על התכנית: 

הינה תחרות שירה טלוויזיונית ונסובה בעיקרה סביב ביצועים בימתיים " כוכב הבאת "ההתכני
חלקים  יכללו גםבשידור חי ווהתחרות ישודרו בעיקרן  . התכניתשל מוזיקה עברית ולועזית

מראש. במהלך התכנית, המשתתפים יתחרו ביניהם ויהיו חשופים לביקורת מצד  שיצולמו
, עד להצבעת הצופים והשופטיםנית יודחו משתתפים, בהתאם השופטים והקהל. במהלך התכ

 יזכה בפרס שהודעה עליו תימסר מראש למשתתפים. הזוכהשל התכנית.  זוכהה שלבסוף ייבחר
 

 מועד ומקום האודישנים: 
או בהתאם בהתאם לזימון שקיבלת מהפקת "הכוכב הבא" הנך מוזמן להגיע לאודישנים 

 לאודישן אליו הגעת. לפירסומים המוקדמים המתייחסים
והוא  ך או להתקצר בהתאם לשיקולי ההפקהעשוי להתאר ן אודישל זמן ההמתנה  שים לב כי

 כרוך בהמתנה.
 

עליך להצטייד במים, אוכל וכל דבר  עשויים להתארך וכרוכים בהמתנההאודישנים  מימכיוון שי
 . ההמתנהנוסף שיידרש לך במהלך 

 
אנא שים לב בהתאם לזימון או ם יתקיימו במקום פתוח האודישניבחלק מהימים שים לב כי 

 בהתאם לתחזית מזג האויר המתפרסמת.לשמש, גשם ורוחות,  יפהחשלפרסום והערך ל
 

ככל שהנך בעל מוגבלות וחושש שמא לא תוכל להגיע למקום ולהשתתף ביום האודישנים עקב כך, 
מצא פתרון שיאפשר לך להבחן על מנת שנ 201שלוחה  30-4666646אנא צור עמנו קשר בטלפון 

 לתכנית.
 

 מהלך האודישנים:
 או גירסת כיסוי )קאבר(ניתן לבחור בשיר מקורי  שירה יקטעשני לצורך האודישן הנך נדרש להכין 

יחד עם זאת אחד השירים חייב להיות שיר עכשווי שהושמע ופורסם בחמש  .בכל שפה שתבחר
  .היות בעבריתכמו כן אחד השירים צריך ל .שנים האחרונותה

יתכן ותתבקש לשיר רק חלק מתוך השיר שבחרת לפי החלטת הבוחן. כמו כן דישן במהלך האו
 עליך להיות מוכן לכך.תישאל מספר שאלות אישיות, 

 יחד עם מועמדים נוספים.  או לחילופיןשתבחן לבדך  קיימת אפשרות
 

 .כן ויהיה עליך להמתין זמן ממושךשים לב שעד שתקרא לאודישן שלך יית
הנך חופשי לעזוב בכל עת ולא נמנע זאת ממך, אך הדבר עשוי להשפיע על החלטתנו להעבירך 

 לשלב הבא.
 

כחלק מתהליך המיון הפקת התכנית תוכל לעשות שימוש  יצולמו המשתתפים אודישןבמהלך ה
 בחומרים המצולמים במידה והמתמודד יעבור לשלבים המשודרים. 

 
שלך ובנוסף יינתן משקל להתרשמות הכללית של  שירהתבחן על יכולות ה ןאודישבשים לב כי 

 הבוחנים וההפקה מהופעתך החיצונית, אישיותך, התאמתך לאופי התכנית ולהופעה טלוויזיונית. 
 

עליך להיות מודע לכך שלאודישנים מגיעים מועמדים רבים, ואנו נשתדל להעניק לכולם את 
ווה להבחן. עם זאת, ייתכן שמועמדים מסוימים ייבחנו במשך זמן ממושך יותר ההזדמנות הש

 וחלק במשך זמן קצר יותר, והדבר תלוי בשיקול דעת ההפקה והבוחנים/מלהקים.
 

ועברת לשלב הבא, תקבל הודעה מהפקת התכנית וזאת תוך חודש ימים ממועד  במידהרק 
 ם  ראה זאת כתשובה שלילית .האודישן. במידה ולא תקבל הודעה בתוך חודש ימי

 הפקת התכנית אינה מחוייבת לתת הסבר על החלטתה באשר תהיה.



תהליך המיון כולל בין שלושה לארבעה שלבי בחינה וסינון שונים לפני שלב השידור החי. זהו 
זה תקבל זימון נוסף והסבר על  במידה ותעבור את יום אודישניםהאודישן הראשון מביניהם.  

 אים. השלבים הב
 

שים לב כי יתכן שבין השלבים השונים ועד לשידור התכנית יעבור זמן של מספר חודשים. מדובר 
 על תהליך מקובל בהפקת תכנית טלוויזיה. 

 בתקופה זו ההפקה תהיה זמינה למתן מענה בכל שאלה. 
מתמודדים שיעברו לשלבים המתקדמים יחתמו על חוזה מפורט עם ההפקה שיגדיר את 

 ת ההדדית בין הצדדים.המחוייבו
 
 

 הפקת הכוכב הבא מודה לך על הגעתך לאודישנים ומקווה שזוהי התחלתה של ידידות מופלאה.
 


