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 2016נובמבר  –הניוזלטר של "מידע אמין על מין" 

את 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.

 

על בטיחות ילדים ובעקבות השיתוף הצטרפו השבוע שיתפה מיכל דליות )"סופר נני"( את אחד הפוסטרים שלנו 
, בגרסת הדפסה הפוסטר עצמו מצורף גם למייל הזה –לניוזלטר שלנו מאות א.נשים. אז ברוכים הבאים 

 PDFלנוחיותכם, כקובץ 

 

 קשור לגיל פירוט וקישור סוג  

 כתבה וסרטון 1

ה? השבוע הסתובב ברשת סרטון חינוך מיני נורבגי, שהסעיר את הרשת. למ
כי הוא מראה אברי מין אמיתיים והוא בוטה. התקיימו דיונים רבים על 

הנה מה שאנחנו כתבנו על הסרטון וכן הפנייה השאלה האם זה ראוי או לא. 
 ולסרטון עצמו לכתבה עליו

 י"ב-ז'

 כתבה באתר שלנו 2

סערה נוספת שהייתה השבוע ברשת הייתה סביב הספר של אלונה פרנקל 
איך נפתלי בא לעולם". היה שרשור גדול בקבוצות  –"ספר מלא אהבה 

. מיכל דליות התראיינה בנושאהפייסבוק "מאמאזון" וכן ב"אימהות שוקעות". 
ואנחנו ממליצות לכן לקרוא את מה שאנחנו כתבו על הספר הזה. ספר 

 "איך להסביר לילדים איך באים ילדים לעולם?"שאנחנו מאוד אוהבות. 

 ג'-גן

 סרטון 2

אחד הדברים שאנו עוסקות בהם באופן קבוע הוא פורנוגרפיה. גם אנחנו 
כמבוגרים לא מכירים מספיק את הנושא ונערים ונערות בוודאי שלא. 

סרטון בעברית עם "הדיסקרטים" הוא דף פייסבוק שמדבר על זנות והנה 
. מתאים לנו המבוגרים תמונות של שחקניות פורנו והסיבה שבגללה הן מתו

 י"ב ושיחה-יה יחד עם נוער בוגר י'ובחלק מהמקרים גם לצפי

 "ב-י'

 כתבה וסרטון 3

כבר שתפנו בעבר את הסרטון החשוב שיצרו מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי 
אחרי  ,הסרטון מתאים לצפייה משותפת של הורה ילד/התקיפה מינית. 

שההורה ראה בעצמו את הסרטון קודם. השיח הוא על מניעת אלימות מינית 
 וכיצד נראית אלימות מינית בקרב ילדים. מומלץ.

 ו'-א'

 להיט! –סרטון  4

בעברית! מסביר ללא ספק אחד הסרטונים הכי מוצלחים שפגשנו לאחרונה. 
לצפייה משותפת עם  על הוסת והמחזור החודשי בצורה כל כך מקסימה!

ילדות וילדים, בהחלט אפשר להעביר גם למתבגרות ומתבגרים. מקסים 
 ביותר. 

 י"ב -ה

 כתבה 5

איך מרגישה שחקנית פורנו בסיום יום איך נראית תעשיית הפורנו מבפנים? 
כתבה שמתאימה לנו המבוגרים וכן ניתן לתווך אותה למתבגרים  עבודה?
 י"ב.-בוגרים י'

 י"ב-י'

 הפנייה לקמפיין 6

ארגון סרט לבן ישראל. עמותה  –הפנייה לקמפיין של עמיתים שלנו: אסל"י 
 שפועלת למניעת אלימות כנגד נשים.של גברים 

"אז הנה דוגמה יפה לפעילות של גברים לקראת היום הבינלאומי לציון 
ארגון "סרט לבן" בקנדה קורא לאבות לנהל עם המאבק באלימות כלפי נשים: 

דקות על חשיבותה של הסכמה  20בניהם )בגילאים שונים( שיחה של 
דקות? כתגובת נגד להצהרתו המקוממת  20למה דווקא  חופשית ביחסי מין.

של אביו של ברוק טרנר, שאנס סטודנטית חסרת הכרה באוניברסיטת 
דקות של  20סטנפורד בארה"ב, על כך שבנו לא צריך לשבת בכלא בגלל "

 ."אקשן

 י"ב-ז'

 סרטון 7

השבוע סנדי קיבלה משוב מאחד מהנערים שהיא לימדה בחטיבה. השאלה 
הייתה "מה למדת מהסדנאות שהועברו בכיתה?" והתשובה הייתה "למדתי 

והנה הסיבה שהוא למד איך לשתות תה איך לשתות תה". זו תשובה מעולה. 
 מומלץ לצפייה עם מתבגרים ומתבגרות . 

 י"ב-ז'

 פוסט פייסבוק 8
ומה השפעתו על הילדות והילדים שלנו. מידע  איך נראה המרחב הפורנוגרפי

 לנו המבוגרים. 
 י"ב-א'
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9 
מידע על אפליקציה 

 מסוכנת 

ץ' הפכה להיות פופולרית בתקופה האחרונה בקרב ילדים/ות האפליקציה פלינ
ואנו יודעים שיש בה  האפליקציה היא כר פורה לפגיעה מיניתומתבגרים/ות. 

 לאים.הרבה פדופילים. חשוב לקרוא ולדבר עם בני ובנות כל הגי

 י"ב-א'

10 
ראיון ברדיו עם 

 שלומית

. התראיינה אצל קרן נויבך על פורנוגרפיה ופורנוגרפיה פמיניסטיתשלומית 
 מתאים לבוגרים. 

 י"ב-ז'

 הרצאה פתוחה שלנו *

תתקיים בבית הספר "דמוקרטי בעמק" בנהלל הרצאה  19.12.2016-ב
 25רצאה פתוחה לקהל הרחב בעלות של ההט. -להורים לילדים בכיתות א

סרטון  מי שרוצה קצת להכיר את ההרצאה. הנה. . רישום חובה כאן ₪
 . קצר עם טעימה מההרצאה

 ט'-א'

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ונסיר אתכן.ם מיד shlomithavron@gmail.comלהסרה מרשימת התפוצה כתבו לנו למייל: 

 |  sandyb1@zahav.net.il 6657924-054  סנדי בשרטי 
 shlomithavron@gmail.com 5396606-054שלומית הברון 

 www.minamin.orgובאתר:  בפייסבוק של מידע אמין על מיןחפשו אותנו גם 
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