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ולי אוגוסט תקשורת  י על ידי    המופקת עודית  יתיזיה  ותכנית טלו הינה  "(  התוכנית)להלן: "  "ול זוגי טיפ " .1
  כן   מבטמאפשרת  התכנית    .השידור הישראליתאגיד    –"  11עבור "כאן    "(המפיקהלהלן: "והפקות בע"מ )

   .זוגיטיפול טפל במהר באמצעות פתיחת דלת חד זוגות  על אינטימי ו
תנא .2 את  להסדיר  בא  זה  התקנון  בי  תלתוכני  נים מיו ב השתתפות  י  הסכם  הומהווה  הן    ים מועמדזוגות 

בהגשת המועמדוהמפיקה.    ןבי ל  ("ים"המועמד :  )להלן להשתתפות  תנאי  ות ת  לכל  כנית מהווה הסכמה 
ככל  ,  להשתתף בהם  ניונייומסכימים ומעלהשתתף בתוכנית,    קליםשוה  יםשל המועמדואישור    תקנון זה 

 . בהצלחה את המיונים רושיעב
ום  הטיפול הזוגי יינתן להן ללא תשל.  וניינים לעבור טיפול זוגילזוגות שמעההשתתפות בתוכנית מיועדת   .3

  . )מדי שבוע(  ביום ושעה קבועים  ,חמישה חודשיםשל    לתקופה מוגדרת מראש  "י מטפל מוסמך ומנוסהע
 כנית.  לק מהתטיפולים יצולמו וייערכו כחה

בני הזוג מעונייניםשש הינו    ,השתתפות בתכניתאי להגשת מועמדות לתנ .4 להיכנס למסגרת    ומסכימים  ני 
מראש.    מצולמת  תטיפולי מוגדרת  כל    בפועל  השתתפותו לתקופה  מועמדיםשל    תובתוכנימיונים  ב  זוג 

 .  בני הזוגכפופה לאישור שני 
להשתתפות   .5 מועמדות  להגשת  האחרון  להמפיקה    .15.1.2021  ו  הינ   תבתוכניהמועד  את  האריך  רשאית 

 . קול דעתהי שיעד לפהמו
ייגשבה .6 באופן נכון ומדויק  פרטיו האישיים    תאר ולעדכן במידת הצורך  אשועמד למה דרש  ת המועמדות 

יים להביא לאי  י פרט שגוי עשוות ו/או מילוהנדרש באחד מהשד. אי מילוי פרט  לכך  נדרשיםשדות ה כל הב
 פסילת מועמדותו.  או ל קליטת בקשת המועמד, 

 ול: כלי  המיון  תהליך .7
 . תהתוכנימערכת לם  רטיפוי  מיל מסירה וא. 

 ג או שניהם. צוות התחקיר עם אחד מבני הזוטלפון של שיחת  .ב
 שני בני הזוג, יחד או בנפרד. עם  תניכהתמערכת  של  (נת)מקוו מצולמת פגישת וידאוג. 
 . יתכנ צוות התעם שני בני הזוג  שלת פגישה אישי. ד
 . כפי שייקבעו ע"י המפיקהתהליכים נוספים  .ה

המועמדים יכולים לשנות את  ה.  המפיקדעת  ל עפ"י שיקו ה יתה , תבתוכנישישתתפו  דיםהמועמ בחירת
 , טרם תחילת הצילומים. שלב ת בכל מדותם לתכנית מהגשת מועדעתם ולסג 

  .ניתתכב ו/או או הפיסיות בפגישות המקוונות  ףישתתד  עממולא כל   ,התוכניתמערכת  שיקולי לבהתאם  .8
  או בהמשך ת בתוכני המועמד  השתתפותאת  בטיח  מאינו   מיוןה משלבי ובשלב כלשהלכן המעבר 

    .מיוניםה
מידעמס  עמד המו .9 כי  במס סשייא  כים  והליהוקגרת  ף  המיון  אצל    ייםונט לו רה  לגורמיםר  יועב  תהליך 

והיועצים    ("גוף השידור"  להלן:)   (  "11ן  ראלי )"כא תאגיד השידור היש)שידור  וף הג  ציגינל מפיקה ו/או  ה
 למידע זה.  קשת חיסיון בכל טענל ר עמועמד מוותה .יתנ התוכסיכולוג פלרבות , תוכניתההחיצוניים של 

וגוף השידור   .10 בפרטים  ייעשו  המפיקה  עלשימוש  המי   ידי-שנמסרו  בשלב  והליהוקהמועמדים  ו  ון  רק  אך 
 . לצורך תהליך המיון

ת  כרעמ"  מערכת המחשב: נה של  אחראים לפעילות התקי נם  מטעמם אי וכל מי    ור גוף השידפיקה ו/או  מה .11
או כל  /  "דישןשורט  באחרי י ולא    ןשישמש בתהליך המיו   אחר  רכיב או  הפרעות  /ו   ות להפסקותישאו  או 

ו/או   גין  ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למועמדים ב  לנזקים ישירים ו/או עקיפים לרבות הוצאותכלשהן 
 .  עכך שלא ייקלט מידן  לרבות בגי, שייגרמוכאמור, ככל  ו/או הפרעות  שיבושים

המיון  הלבמ שייאסף    המידע .12 )להלן  מפיקהה  אצל  יוחזקך  לכך  שימונה  אחר  גורם  כל    מחזקת"  :ו/או 
 . זה בתקנון ריםהאמו לצרכים המפיקה עלותב ב ויהא, מי מטעמהו פיקהמה  עבור (המידע"

מאמצים  המידע  מחזיקת  .13 חשאיות  לאבטחת  סבירים  תנקוט  אצלהסהמאוחהמידע    ושימור    עם  יחד.  ן 
  מורשים  בלתי  צדדים  של  נגישות  פנימ  מוחלט  ןבאופ  המידע  את  בטחלא  אפשרות  שאין  למועמד  ידוע,  זאת
כתו  ניתן  ולא ייחשף  שהמידע  מפעלשלול  צדיצאה  של  עבריינית  או  זדונית  ו/אולות  שלישיים  עקב    דים 

,  המפיקה  כלפי  מוותר  מועמדה,  לפיכך  .בו  ולשימוש  לניהולו,  ידעלמ  הקשורים  ונזקים  כשלים,  תקלות
  המידע   גילוי עם בקשר תובענה  או /ו  דרישה, טענה כל על ים, עובדיהם ומנהל ידור גוף הש  מידע,ה  מחזיקת

 . במידע מורשה יבלת שלישי  צד של שימוש או ו/ מורשה תיבל שלישי צד ידי על
לבטל  או /והמיון  שלב משלביו את השתתפות המועמד בכל לבטל את ההרשמה כולה ו/א  רשאית פיקההמ .14

נגד המפיקה ו/או  כ לכךתביעה בקשר  ש על כל דרישה ו/או טענה ו/או וותר מראהמועמד מ. יאת התוכנית 
 .  כל מי מטעמה

  מי   או/ ו  ההמפיק  של  תע  בכל  ויהיו  הנן  בתכנית  האחרות  ניהרוח   נייןהק  וזכויות   היוצרים  זכויות  כל .15
ובקשר    משתתפי התוכנית לצורך התוכניתלעשות כל שימוש בצילומים של    ת ה רשאיהיוהיא ת   הטעממ

 ה. אלי
כי  יד .16 למועמד  שייבחר  וע  או  /ו   טפסים  על   בחתימהאו  /ו  בהצגת  ,יותנה  הדבר  בתוכנית,   טלםלהצככל 

 . המפיקהות  בהתאם לדריש , וספיםנ  אישורים



   .פורט על ידוי קשורת שאמצעי ת  בכל קה ליצור עמו קשרהמועמד למפי בהגשת המועמדות, מאשר .17
  ו/או דרישה כלפי  עמו כל תביעהאין ולא תהיה לו ו/או לכל מי מטמד כי  מצהיר המוע  ותגשת המועמד בה .18

ש בתוכנית ו/או בכל הקשור אליה ו/או כלפי מי מטעמם  גוף שיעשה שימוו/או ה  השידורגוף  המפיקה,   
 נית.  יון ולתכבכל הקשור לשלבי המ

ן זה הינן נכונות  י תקנופ-ידו וכל הצהרותיו על-ליימסרו ע הפרטים שנמסרו ו/או  י כל  תחייב כ המועמד מ .19
ותו  נעשית בהסכמה חופשית באחרי ,  בתוכניתהמיון ובכל שלבי    המועמדות וההשתתפותהגשת  ומלאות.  

של וללא תמורה  המועמד,  הבלעדית  עצם ההשתתפו בהתנדבות  בטיפו, מלבד  זוגי  ת  חודשים  לל  חמישה 
 . םללא תשלו

ור  האמ   נקבה וכלבזאת, כי כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון    רכר. מובהקנון זה מנוסח בלשון זת .20
 .ביםבלשון יחיד משמעו גם בר

עדית לדון בכל סכסוך ו/או תביעה בקשר לתקנון זה ו/או  אביב יפו סמכות בל -מוסמך בתלהמשפט הלבית  .21
בל כל סעד  קה רשאי להמועמד לא יהי  אליהם.  קשור  ו/או לכל דבר הנובע מהם ו/אולהפקה ו/או למפיקה  

 . תהתככני ה שלאו ניצולמניעתי שיפריע להפקת ו/או שידורה ו/
 

 . שתתף בהםלהם וכי אני מסכי " וגיטיפול זוכנית "תון המיונים לקנ את תוהבנתי  כי קראתימאשר אני 
 

 
  

 


