
 הצטרפות ללילה טוב הסבר

״לילה טוב״ היא עמותה שנולדה כיוזמה משותפת של בעלי ברים ומועדונים יחד עם בלייניות ובליינים, שמטרתה 
יבות ומחויבים אנחנו מחו להיאבק בהטרדות ובתקיפות מיניות בחיי הלילה וליצור מרחבים בטוחים יותר לכולן.ם.

לבלייניות ולבליינים של חיי הלילה, באווירה של אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות  ליצור מרחב בטוח ומשחרר
, ומתבצעת באמצעות הצטרפות על בסיס שנתיהחברות בלילה טוב היא  .ותמיכה מלאה במי שחשה או חש מוטרד

 . אמנת חיי הלילהל

האמנה (המצורפת למכתב הזה) מחייבת את החתומים עליה במספר דברים: 

.שלנובהדרכות  לכלים שמוענקים לכם, בהתאם הטרדות מיניות באופן מיידי ומכבד על טיפול בתלונות .1

לילה טובצוות ע"י  שנהאחת ללאחר מכן ועם ההצטרפות,  תועברומש צוות המקוםכל השתתפות ב הדרכות .2

מטרת  .שעברו הכשרה מיוחדת שלנו באזורכםה מינית מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפמדריכות/ים של או 
ההדרכות היא מתן כלים להתמודדות, מניעה וטיפול בהטרדות מיניות: איך זה נראה, מה מותר ואסור לעשות, 

.איך כדאי להגיב למתלוננ/ת ועוד

, הדרכת עובדות.ים חדשות.יםלל טיפול שוטףמטעם המקום שת/ירכז את הנושא, כו מינוי אחראי/ת .3

ותיאום ההדרכות.

מטרת השלטים שירותים).ה לפחות אחד באזור( ים לפחותמקומות בולט 2-ב ממותג שלנו שילוט הצבת .4

היא הצהרה של המקום כי הוא מחוייב לעקרונות האמנה, העברת המסר העיקרי של האמנה ועידוד מבלים 
.במקרה של הטרדהמבלות לפנות לחברי הצוות אם הם זקוקים לעזרה ו

? כסף זה עולה רגע!

לילה טוב היא עמותה ללא מטרות רווח. כדי שתקבלו את ההדרכה הכי מקצועית בארץ שמועברת על ידי מנחות 
עתירות ניסיון והכשרה, כדי שנוכל להמשיך לפעול ולתת לכם שירות איכותי כל השנה בייעוץ, טיפול במקרים 

קשים, יחסי ציבור ואירועים מיוחדים, אנחנו גובות תשלום סמלי שמאפשר את כל זה, לצד גיוס תרומות מהציבור 
הרחב שמאמינ.ה בחזון המשותף שלנו. לשם השוואה, טווח המחירים בשוק להדרכות בתחום הזה הוא בין -1,200 

  . 3,500 ש״ח
אפשר לשלם בקלות באתר שלנו www.laylatov.org, או בדרכים נוספות. אם אתם מקום מאוד קטן או חלק 

מקבוצת עסקים, ניתן לארגן הדרכה משותפת עם מקומות נוספים על מנת לחלוק בעלויות. אנא הודיעו לנו אם אתם 
מעוניינים בכך. בכל מקרה, דמי החברות הם עבור כל עסק פרטני ולא ניתן לחלוק אותם.  

https://www.laylatov.org/thecodehebrew


 עלויות הדרכה שנתית

 ש״ח 300 עובדים 20עסק עד  .1
 ש״ח 400 עובדים 21-50עסק  .2
 ש״ח 500 עובדים ומעלה 51עסק  .3
ממרכז ק״מ  50עסק מרוחק (מעל  .4

 ביותר) הסיוע הקרוב
ש״ח  500עובדים,  20ש״ח עד  400

 עובדים ומעלה 21
 ש״ח כתלות בגודל הצוות 700-900 ירועבמקום הא /ותפסטיבל, הדרכה .5

  : אוקיי, רוצים להצטרף! מה עכשיו? פשוט
ç קראו טוב את האמנה. ודאו שאתם רוצים ומוכנים לעמוד במחויבויות שלה.

ç  בלינק הזה.טופס נמצא ה את הטופס באתר.מלאו

ç כולם זה בעלים, בר, מלצרות, אבטחהלכל הצוות.  עם לילה טוב הדרכה ראשונהאיתנו  תאמו,

 !שר לתאםתכם קאניצור  -אגו שכולם שם. אל דאגה אתם תד ,סדרנות... אנחנו נגיע עד אליכם

ç ש״ח דמי חברות לשנה, 100כמה זה עולה?  .הראשונה ועל ההדרכה דמי החברות השנתיים על שלמו

למעלה. פירוט ההדרכה לפי  עלותו

ואז...

ç במעמדשלנו דרכה ראשונית, תוכלו לקבל את השלט הממותג עם העברת התשלום ותיאום ה !שלטים
את השלט יש לתלות בשני מקומות  .אנגלית או משולבערבית, ניתן לקבל את השלט בעברית, ההדרכה. 

בולטים במקום לפחות, כאשר אחד ליד השירותים.

ç עלנחנו נוסיף את שם המקום לרשימת המקומות החתומים אלאחר סיום הליך ההרשמה  .הלוגו שלכם
כמו כן תהיו כלולים  .בדף הפייסבוק ובאתר שלנו, ונפרסם פוסט "מצטרפים חדשים" אחת לזמן מההאמנה 

.easy.co.ilבמקומות ״לילה טוב״ באתר 

שמחות שבחרתם  .פשר ליצור שינוי ממשי בחיי הלילהשא ומאמינים אנחנו מאמינות
 !ואל עשרות העסקים בכל הארץ שהם כבר חלק מהמהפכה ,להצטרף אלינו

https://www.laylatov.org/how2join
https://www.laylatov.org/thecodehebrew



