
 

 	
 

 	
 

 	
 

 	

 

 	

 

 	 
 

 
 

 

 	

 

   
  

הנחיות למניעת הטרדות מיניות 
במסגרת עבודה בהפקה

יש להימנע מכל גילוי של אלימות, פגיעה או הטרדה מינית כלפי כלל המשתתפים-ות בהפקות 
השונות: אנשי מקצוע, שחקנים, עובדי סט ולוגיסטיקה, פרה ופוסט פרודקשן, עובדים קבועים  

או זמניים

יש להימנע מיצירת אווירה עוינת, בעלת אופי מיני במסגרת העבודה בהפקה. הערות או בדיחות בעלות אופי  
מיני עשויות להוות הטרדה מינית, גם אם הן אינן מופנות כלפי אדם מסוים.

אין לקיים מגע לא ראוי ו/או התייחסות משפילה ומב ה בנושא גוף, העלולים לגרום לאי נוחות ללוקחים/ות  
חלק בהפקה.

יש להימנע מכל הפעלה של עידוד או לחץ כלשהו במטרה להביא אנשי צוות לחשוף פגיעה על רקע מיני או  
לקיים שיח על נטייה מינית.

בכל הנוגע לטיפול טכני, איפור או הלבשה, הדורשים מגע אינטימי, באם ישנה בקשה מיוחדת לכך, 
תתאפשר בחירת מין הגורם המקצועי המטפל. ככל שהדבר אינו אפשרי, תתאפשר לבקשת מי מהצדדים  

נוכחות של אדם נוסף.

בכל מצב בו נדרשת שהות מעבר לשעות העבודה המקובלות, באם ישנה בקשה מיוחדת לכך, תתאפשר  
לבקשת מי מהצדדים נוכחות של אדם נוסף, לרבות בחדרי עריכה, הלבשה ואיפור. במקרה ואין אפשרות/ 

רצון לנוכחות אדם שלישי יש להקפיד על השארת דלת החדר פתוחה. 

בכל הנוגע להעמדה ולצילום סצנות הכוללות עירום, יש לפעול ליצירת סביבה בטוחה ככל הניתן,
כשבין היתר:  

גבולותיה של הסצנה יתוחמו מראש. .1 
ב מן צילום הסצנה יהיו נוכחים באתר הצילומים רק אנשי הצוות ההכרחיים על פי שיקולו של .2
הבמאי/ת ובמידה ונתבקש/ה על ידי שחקן/ית, המפיק/ה ת/יהיה אחראי/ת על נוכחות גורם  

שלישי, ממין השחקן/ית, בעת ההסרטה. 
יש לשמור, ככל הניתן, על גבולות הבימוי במהלך ביצוע הסצנה. המגע בין השחקנים יהיה .3

בהתאם להוראות הבימוי, ולא יכלול מגע באברים אינטימיים או במקום שלא הוסכם עליו מראש.

חל איסור מוחלט לצלם, שלא במסגרת צילום הסצנה ב מן ההפקה, צילומים הכוללים עירום, מלא או חלקי, 
והם לא יתבצעו על ידי אף אחד/ת מצוות העובדים, שחקנים או ההפקה. איסור הצילום יחול על צילומי  

סטילס, וידאו, במצלמות ו/או טלפונים ניידים ו/או טאבלטים ו/או כל מכשיר הקלטה, שידור וצילום אחר. 

למי ניתן לפנות? 

055-6653890 ליאת קליין ובדיםוהעהיוצרים איגודי מונה הכללית של המ
054-5801616 לילך  ילברברג אק"ט
03-6205289 הדר בהירי שח"ם

054-5479098 טל שפיאיגוד העורכים 
054-4634365 טל ארדיטי איגוד הבמאים

054-5829966 שירה ברוך איגוד התסריטאים
 052-3530341 יסמין קיני פורום היוצרים הדוקומנטרים

קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית: 

 04-6566813נשים ערביות  |1203גברים  |1202נשים 
 02-5328000גברים דתיים  |02-6730002נשים דתיות 


