תקנון הרשמה לתוכנית "טיפול זוגי"
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"טיפול זוגי" (להלן" :התוכנית") הינה תכנית טלוויזיה תיעודית המופקת על ידי יולי אוגוסט תקשורת
והפקות בע"מ (להלן" :המפיקה") עבור "כאן  – "11תאגיד השידור הישראלי .התכנית מאפשרת מבט כן
ואינטימי על זוגות באמצעות פתיחת דלת חדר המטפל בטיפול זוגי.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההשתתפות במיונים לתוכנית ומהווה הסכם בין הזוגות המועמדים
(להלן" :המועמדים") לבין המפיקה .הגשת המועמדות להשתתפות בתוכנית מהווה הסכמה לכל תנאי
תקנון זה ואישור של המועמדים השוקלים להשתתף בתוכנית ,ומסכימים ומעוניינים להשתתף בה ,ככל
שיעברו בהצלחה את המיונים.
ההשתתפות בתוכנית מיועדת לזוגות שמעוניינים לעבור טיפול זוגי .הטיפול הזוגי יינתן להן ללא תשלום
ע"י מטפל מוסמך ומנוסה לתקופה מוגדרת מראש של חמישה חודשים ,ביום ושעה קבועים (מדי שבוע).
הטיפולים יצולמו וייערכו כחלק מהתכנית.
תנאי להגשת מועמדות להשתתפות בתכנית ,הינו ששני בני הזוג מעוניינים ומסכימים להיכנס למסגרת
טיפולית מצולמת לתקופה מוגדרת מראש .השתתפותו בפועל של כל זוג מועמדים במיונים ובתוכנית
כפופה לאישור שני בני הזוג.
המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית הינו  .15.1.2021המפיקה רשאית להאריך את
המועד לפי שיקול דעתה.
בהגשת המועמדות יידרש המועמד לאשר ולעדכן במידת הצורך את פרטיו האישיים באופן נכון ומדויק
בכל השדות הנדרשים לכך .אי מילוי פרט הנדרש באחד מהשדות ו/או מילוי פרט שגוי עשויים להביא לאי
קליטת בקשת המועמד ,או לפסילת מועמדותו.
תהליך המיון יכלול:
א .מסירה ומילוי פרטים למערכת התוכנית.
ב .שיחת טלפון של צוות התחקיר עם אחד מבני הזוג או שניהם.
ג .פגישת וידאו מצולמת (מקוונת) של מערכת התכנית עם שני בני הזוג ,יחד או בנפרד.
ד .פגישה אישית של שני בני הזוג עם צוות התכנית.
ה .תהליכים נוספים כפי שייקבעו ע"י המפיקה.
בחירת המועמדים שישתתפו בתוכנית ,תהיה עפ"י שיקול דעת המפיקה .המועמדים יכולים לשנות את
דעתם ולסגת מהגשת מועמדותם לתכנית בכל שלב ,טרם תחילת הצילומים.
בהתאם לשיקולי מערכת התוכנית ,לא כל מועמד ישתתף בפגישות המקוונות או הפיסיות ו/או בתכנית.
לכן המעבר בשלב כלשהו משלבי המיון אינו מבטיח את השתתפות המועמד בתוכנית או בהמשך
המיונים.
המועמד מסכים כי מידע שייאסף במסגרת תהליך המיון והליהוק יועבר לגורמים הרלוונטיים אצל
המפיקה ו/או לנציגי גוף השידור (תאגיד השידור הישראלי ("כאן ( ) "11להלן" :גוף השידור") והיועצים
החיצוניים של התוכנית ,לרבות פסיכולוג התוכנית .המועמד מוותר על כל טענת חיסיון בקש למידע זה.
המפיקה וגוף השידור ייעשו שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המועמדים בשלב המיון והליהוק אך ורק
לצורך תהליך המיון.
המפיקה ו/או גוף השידור וכל מי מטעמם אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת המחשב" :מערכת
שורט אודישן" /או כל רכיב אחר שישמש בתהליך המיון ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות
כלשהן ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למועמדים בגין
שיבושים ו/או הפרעות כאמור ,ככל שייגרמו ,לרבות בגין כך שלא ייקלט מידע.
המידע שייאסף במהלך המיון יוחזק אצל המפיקה ו/או כל גורם אחר שימונה לכך (להלן" :מחזקת
המידע") עבור המפיקה ומי מטעמה ,ויהא בבעלות המפיקה לצרכים האמורים בתקנון זה.
מחזיקת המידע תנקוט מאמצים סבירים לאבטחת ושימור חשאיות המידע המאוחסן אצלה .יחד עם
זאת ,ידוע למועמד שאין אפשרות לאבטח את המידע באופן מוחלט מפני נגישות של צדדים בלתי מורשים
ולא ניתן לשלול שהמידע ייחשף כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים ו/או עקב
תקלות ,כשלים ונזקים הקשורים למידע ,לניהולו ולשימוש בו .לפיכך ,המועמד מוותר כלפי המפיקה,
מחזיקת המידע ,גוף השידור ,עובדיהם ומנהלים על כל טענה ,דרישה ו /או תובענה בקשר עם גילוי המידע
על ידי צד שלישי בלתי מורשה ו /או שימוש של צד שלישי בלתי מורשה במידע.
המפיקה רשאית לבטל את ההרשמה כולה ו/או את השתתפות המועמד בכל שלב משלבי המיון ו/או לבטל
את התוכנית י .המועמד מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד המפיקה ו/או
כל מי מטעמה.
כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בתכנית הנן ויהיו בכל עת של המפיקה ו/או מי
מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים של משתתפי התוכנית לצורך התוכנית ובקשר
אליה.
ידוע למועמד כי ככל שייבחר להצטלם בתוכנית ,הדבר יותנה ,בהצגת ו/או בחתימה על טפסים ו/או
אישורים נוספים  ,בהתאם לדרישות המפיקה.
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בהגשת המועמדות ,מאשר המועמד למפיקה ליצור עמו קשר בכל אמצעי תקשורת שיפורט על ידו.
בהגשת המועמדות מצהיר המועמד כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל מי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה כלפי
המפיקה ,גוף השידור ו/או הגוף שיעשה שימוש בתוכנית ו/או בכל הקשור אליה ו/או כלפי מי מטעמם
בכל הקשור לשלבי המיון ולתכנית.
המועמד מתחייב כי כל הפרטים שנמסרו ו/או יימסרו על-ידו וכל הצהרותיו על-פי תקנון זה הינן נכונות
ומלאות .הגשת המועמדות וההשתתפות בכל שלבי המיון ובתוכנית ,נעשית בהסכמה חופשית באחריותו
הבלעדית של המועמד ,בהתנדבות וללא תמורה ,מלבד עצם ההשתתפות בטיפול זוגי לחמישה חודשים
ללא תשלום.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר .מובהר בזאת ,כי כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור
בלשון יחיד משמעו גם ברבים.
לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך ו/או תביעה בקשר לתקנון זה ו/או
להפקה ו/או למפיקה ו/או לכל דבר הנובע מהם ו/או קשור אליהם .המועמד לא יהיה רשאי לקבל כל סעד
מניעתי שיפריע להפקת ו/או שידורה ו/או ניצולה של התככנית.

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תקנון המיונים לתוכנית "טיפול זוגי" וכי אני מסכים להשתתף בהם.

