
 
 

 2016מרץ  –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 

 מערך שיעור 1

 
, זהות מגדר תבנושא משפחות הקשחינוך לגיל הרך עבור צוותי  שיעור הכשרהמערך 

 וזהות מינית
 

צוותים חינוכיים 
0-9 

2 
כתבה באון 

 לייף

 
בבתי הספר היסודיים עם ראיינו אותנו באון לייף לגבי המציאות אותה אנו פוגשים 

 כתוצאה מכך. כדאי לקרוא.  החשיפה המוקדמת לפורנוגרפיה ופגיעה מינית בין ילדים
 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

 סרטון 3

 
. איך אימוג'י נראים, מה הם על אימוג'י ועולמן של בנותלוויז". מעולה. סרטון מבית "או

מייצגים? למה בנות ורודות? למה רק בנים רוכבים על אופניים? מתאים לצפייה 
 משותפת עם ילדים ומתבגרים החל מכיתה ה' ואילך.

 

 הורים וצוותים
 י"ב-חינוכיים ה'

4 
הרצאת אודיו 

 להאזנה

 
חוקרת מוח מדברת עם קובי מידן ב"האוניברסיטה המשודרת" של  –ד"ר דפנה יואל 

של  דקות, מרתק ממש. שווה האזנה 30. מוח של נשים ומוח של גבריםגל"צ על 
 כולנו. מתאים להעשרה של מבוגרים ולמתבגרים ומתבגרות מכיתה ט' ואילך.

 מומלץ לכל מבוגר/ת באשר הוא/היא
 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ט'

 פוסט פייסבוק 5

 
בקרב בני ובנות נוער.  שי חי והדרך שבה "האח הגדול" יוצר אלימות ואלימות מינית

 הפוסט נותן נקודות עליהן כדאי לדבר עם בני ובנות נוער. 
 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים ז'

 מצגת 6
 

 ליום האישה הבינלאומי.  הבנייה מגדרית –מצגת לצוותים חינוכיים 
 

חינוכיים לצוותים 
 י"ב-ז'

 מערך שיעור 7

 
 כיתתי לדיון הכוונה. ונשים נערות נגד באלימות במאבק וגברים נערים של חלקם
 אחת" ועמותת שוורץ ירון ר"ד: ידי על נכתב 8.3.2016 האישה יום|  שיעור ומערך
 ובתרומה של "מידע אמין על מין" י"אסל ארגון עם בשיתוף", אחת מתוך

 

לצוותים חינוכיים 
 י"ב-ז'

 פוסטר 8
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://www.hoshen.org/activity/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/
http://www.hoshen.org/activity/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/
http://www.onlife.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/108307/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.onlife.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/108307/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.onlife.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/108307/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=55yQ_Uk-4S8
https://www.youtube.com/watch?v=55yQ_Uk-4S8
https://soundcloud.com/glz-radio/241115a?in=glz-radio/sets/death
https://soundcloud.com/glz-radio/241115a?in=glz-radio/sets/death
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1310399748989861/?type=3&theater
http://www.slideshare.net/Common-Ground/2016-59205223
http://www.oneofone.org.il/#!yom-haisha-2016/ly0uj
http://www.oneofone.org.il/#!yom-haisha-2016/ly0uj


 
 

לקראת פורים. מה היה קורה אם התחפושות של בנים היו דומות לתחפושות של 
 . מבית "פוליטיקלי קוראת".על מיניות מוגזמת בתחפושותבנות...? 

 לשיחה עם מתבגרות ומתבגרים
 

9 
סקר 

 ואינפוגרפיקות

" 
עם נתונים מעניינים נוספים רלוונטיים  החיים בעידן הדיגיטלי" סקר של חברת בזק

גיל חשיפה של ילדים, שיימינג, שימוש ברשתות  – לחינוך מיני של ילדים ומתבגרים
 חברתיות, אפליקציות ועוד

 

הורים וצוותים 
 י"ב-'אחינוכיים 

 ראיון אודיו 10

 

על פגיעה מינית בנערים וגברים והשלכותיה הנפשיות. ראיון עם ערן האן, 
פסיכותרפיסט ומנהל קו הסיוע לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית, מנחה קבוצות 

 טיפוליות לנפגעים ובני משפחותיהם. 

 

הורים וצוותים 
 י"ב-'אחינוכיים 

11 
סרטון ופוסט 

 פייסבוק

 

תכף קיץ והנה מגיעים המכנסיים הקצרים וקוד הלבוש השונה לבנים ולבנות. ל"נשים 
לגופן" יש סרטון בנושא. מתאים לצפייה של מבוגרים ולשיחה עם מתבגרות 

 ומתבגרים. 

 

הורים וצוותים 
 י"ב-'אחינוכיים 

 

 שחור או צבעוני A4להדפסה על  PDFלניוזלטר זה מצורפים פוסטרים לתלייה, בפורמט 

 פוסטר להדפסה ולתלייה "לא עושים מגע מיני עם מי שלא רוצה" .1
 פוסטר להדפסה ולתלייה "אל תגידו לא נורמלי, אתנשק עם מי שבא לי" .2

 

 הרצאות של "מידע אמין על מין" שפתוחות לקהל הרחב

. ההרצאות יתקיימו בבית ספר נוף 6-12להורים של ילדות וילדים בגילאי  שלוש הרצאותבשבועות הקרובים אני וסנדי עומדות להעביר 

 .הרחב בתשלוםלקהל  והן פתוחותילדות בתל מונד 

 חינוך למיניות בריאה - 25.2.2016 **

 מניעת אלימות מינית - 9.3.2016 **

 פרטים ועלויות בקישור|  ילדים באינטרנטהגנה על  30.3.2016 **- 

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

 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 

https://www.facebook.com/politicallycorret/photos/a.591747104219676.1073741828.591727857554934/1085298204864561/?type=3&theater
https://www.facebook.com/politicallycorret/photos/a.591747104219676.1073741828.591727857554934/1085298204864561/?type=3&theater
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
http://www.bnefesh.com/?p=2841
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1312955682067601&id=911433608886479
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1312955682067601&id=911433608886479
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1312955682067601&id=911433608886479
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1286447564718413/?type=3&theater
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1286447564718413/?type=3&theater
mailto:shlomithavron@gmail.com
mailto:sandyb1@zahav.net.il
mailto:shlomithavron@gmail.com
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://www.minamin.org/

