
 
 

 2016 מאי –הניוזלטר של "מידע אמין על מין" 

 

 

את עשרת הקישורים  בפייסבוק של "מידע אמין על מין"בכול חודש אנו מסכמות לטובת מי שלא רואים יום יום את מה שאנו מפרסמות 

המידע מיועד להורים ולצוותים  ה חומר שאנו מפרסמות בכול יום בפייסבוק(.-ב-ר-המעניינים ביותר שפרסמנו )מזכירות שיש עוד ה

 .חינוכיים והוא נוגע בארבעת הנושאים בהן אנו עוסקות

 קהל יעד פירוט וקישור סוג 

 כתבה 1

ניתוחים ל, לחל גם לישראעל טרנד מוכר מאוד שאנו רואות שמתחיל לח xnet-כתבה ב

ככל שיש יותר נערות . באנגליה זהו הניתוח האלקטיבי הנפוץ ביותר. פלסטיים לפות
הפות שלנו נראית אחרת משל ההיא ומשל ונשים שמורידות שיער ערווה כך מתגלה ש

זאת ולכאן נכנסת תעשיית היופי ומתחילה להגדיר איזה פות יפה ואיזה "בסדר", איזו 
 פות מכוערת ואיזו צריך לתקן.

 פות נראית אחרת וכל פות היא נהדרת.כל  –נזכיר 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז

 כתבה 2
, ערך עצמי של , לייקיםמארקר על תרבות של נערות-כתבה מעניינת ומעמיקה מדה

יקציות שכדאי להכיר נערות ואיך כל זה מתחבר למיניות. סקירה מעניינת של אפל
  מומלץ. –והרבה על תופעת הבריונות 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז

 כתבה 3
תמונה ה)כתבה לא מי יודע מה עמוקה מ"מאקו",  פרטיים?אברי המין הלאיך קוראים 

אנו מזמינות אתכן להעמיק גם במידע שאנו  המלווה אליה עשויה לעורר אי נוחות(
 מגדל בבל | כשאנחנו לא יודעות איך קוראים לאיבר המין שלנוכתבנו על הנושא: 

הורים וצוותים 
 0-9חינוכיים 

 סרטון 4
. צריך להחזיק דקות( 5) פגשנו בנוגע לגילוי עריותאחד הסרטונים הכי מרעידי לב ש

חזק במהלך כל הסרטון מרוב שהוא מטלטל. מתאים לשיח בין מבוגרות/ים ולא 
 לנוער/ילדים.

הורים וצוותים 
 י"ב-א'חינוכיים 

 כתבה 5
על אחת  onlifeשל נטע שפרן באתר קצרה . סקירה כשילד פוגע מינית בילד אחר

 התופעות הכי נפוצות והכי מושתקות שיש. 

הורים וצוותים 
 0-12חינוכיים 

6 
סרטון 

 אינטראקטיבי

. הסרטון מציג דמויות ם לילדי גן חובה ובית ספר יסודיסרטון אינטראקטיבי המתאי
פלסטלינה בסיטואציה של בריונות ומאפשר לילדים/ות לבחור במהלך הסרטון מה הם 
יעשו ולקבל תסריטים שונים והכוונה. לטעמנו דורש עבודה יחד עם מבוגר כי הוא לא 

 ם מבריונות.הכי ברור. אבל בהחלט מאפשר התחלה של שיח על מה עושים כשנפגעי

הורים וצוותים 
 0-9חינוכיים 

 פוסט פייסבוק 7
 למיניות בריאהריכוז של שאלות ששאלו תלמידים ותלמידות בכיתה ז', בשיעורי חינוך 

שהעברנו. את השאלות הללו לקחנו ויצרנו מהן הדרכה למורות בחטה"ב. מיועד לכם 
 הייתם עונים על השאלות האלה? איך  –הורים וצוותים חינוכיים 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז

 פוסט פייסבוק 8
 פוסט פייסבוק בנושא פיתוח חשיבה ביקורתית לגילאי חטה"ב ותיכון בנוגע לפרסומות

 שאולפרסומת לדוגמה ושאלות שניתן להתלויות במרחב הציבורי. הפוסט מכיל 
 מתבגרים כדי לעודד אותם לחשוב בצורה ביקורתית. 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז

 סרטון 9
מתאים לבני ובנות נוער  מיניות?זה מה  –בעברית  –סרטון מבית היוצר של "השיחה" 

ט' יש צורך בתיווך. הסרטון מדבר על נטייה -לכיתות ז' מכיתה ז' ואילך. יופי של דבר.
 מינית. 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%99-911433608886479/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%99-911433608886479/?fref=ts
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4778701,00.html
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4778701,00.html
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4778701,00.html
http://www.themarker.com/news/1.2941004
http://www.mako.co.il/home-family-toddlers/education/Article-94bc1276c419451006.htm
http://www.minamin.org/#!pot/c3p6
http://www.minamin.org/#!pot/c3p6
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KVb60FDL4rE
http://www.onlife.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/109936/%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1112512719&feature=iv&src_vid=oBuXxW-ED7U&v=oVVFek7eHNU
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1360172337345935&id=911433608886479
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1354876491208853/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=ldaCoLhlBQ4


 
 

 פוסט פייסבוק 10

פורנוגרפיה בקרב ילדי יסודי היא אחת התופעות שנתקלנו בהן שוב ושוב חשיפה ל
השנה. פגשנו רבים/ות מכם/ן בדיוק בהרצאות האלה המיועדות להורים. הרבה פעמים 

כמה דברים הנה  –להאמין שהילדים שלנו ראו פורנוגרפיה  קשה לנו כהורי יסודי
מידע סטטיסטי מתוך מחקר שאנו כותבות על חשיפה של ילדות שכתבנו על זה וקצת 

 . וילדי יסודי בישראל לפורנוגרפיה

הורים וצוותים 
 י"ב-א'חינוכיים 

11 
הכנה לשנה"ל 

 ז החלהתשע"
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