
 
 

 2016 אפריל –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 

 סרטון 1

 

סרטון מקסים מקסים מקסים שמתאים לילדים מגיל 6 ועד 12 ומאפשר שיחה על 
מומלץ לדבר בהקשרים של  , עזרה ועל "להיות חברים".תמיכהבריונות, חברות, 

 בריונות, של חרם, של פחד בבית הספר וגם של מה שקורה בסלולרי.

. 

הורים וצוותים 
 ו'-'אחינוכיים 

 כתבה 2

 

כתבה שפורסמה במהלך החורף ומדברת על מסיבות, מין, אלכוהול וסמים בווילות 
שמיועדות למתבגרות ומתבגרים. רלוונטי לגמרי למה שקורה במהלך חופשת פסח. 

מומלץ לקרוא ואחר כך לשבת עם המתבגרות/ים לשיחה ולשאול מה מזה הם מכירים 
 ומה אפשר לעשות.

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 פוסט פייסבוק 3

 

קרין גורן, הדף הרשמי. תגובתה המעולה של קרין גורן לעובדה שחצי מדינה החליטה 
שמותר לה להתעסק עם כמה היא שוקלת. מומלץ לשיחה עם נערות ונערים. נערות 

וב את גופן ושימות העולם. נערים נלמד נימוס. אתה לא מדבר על גוף של נלמד לאה
ע א מעביר ביקורת ולא נותן ציונים, אתה מתנהג כמו בן אדם. יודמישהי, אתה ל

הנו :(ילמה? כי אתה בן אדם וככה ההורים שלך חינכו אותך. ת  

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 סרטון 4

 

ניסוי סרטון עם  ...זה לבין להגיד את זה וגם להסתכל בעיניים ההבדל בין לכתוב את

 .חברתי שנערך בליטא, בו התבקשו אנשים לתרגם הודעת שנאה לאדם זר לחלוטין

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 וןסרט 5

 

. לדעתם נשים מרוויחות פחות כסף מגבריםלמה  –סרטון מישראל שבו נשאלו ילדים 
זו הזדמנות להסביר לילדים ולילדות על פערי מגדר ועל כך למשל שהעובדה 

שלגברים יש מוח גדול יותר... ובכן... לא הופכת אותם לחכמים יותר. גם לפיל יש מוח 
 גדול יותר מאשר לפילה, אבל בינה זהה. 

 . וללמד על סטריאוטיפים ובנייתם מילדות צעירה גם למתבגריםלהראות מתאים 

 

הורים וצוותים 
 י"ב-אחינוכיים 

 פוסט פייסבוק 6

 

, וכיצד מבט אל מאחורי הקלעים האפלים של תעשיית הפורנוגרפיה העולמיתתמצית: 
 ?באמת האתרים והשחקנים מרוויחים בה כסף

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

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
https://www.facebook.com/Plaizir/videos/1043275575710965/
http://www.israelhayom.co.il/article/339543
http://www.israelhayom.co.il/article/339543
https://www.facebook.com/Goren.Carine/photos/a.605771466115160.154539.466078223417819/1391311920894440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Goren.Carine/photos/a.605771466115160.154539.466078223417819/1391311920894440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Goren.Carine/photos/a.605771466115160.154539.466078223417819/1391311920894440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/boureu/videos/1305320582830633/
https://www.facebook.com/boureu/videos/1305320582830633/
https://www.facebook.com/177621142281988/videos/1145162792194480/
https://www.facebook.com/sniptheweb/posts/1746159022287166
https://www.facebook.com/sniptheweb/posts/1746159022287166


 
 

 סרטונים 7

 

? GTA5? מכירים GTAמשחק מחשב בשם רים מכי –להורים וצוותים חינוכיים בלבד 

חשפנות, זנות, ובכן, אם הילדים א המתבגרים שלכם משחקים במשחק הזה, יש בו 
. מצורפים שני סרטונים שבהם משתתפים צילמו את אונס, אלימות מינית ורצח

 המשחק ומראים מה אפשר לעשות בו. לא קל לצפייה.
ם? גם לא... אבל אם כן, אז דברו איתם. בכלל. מתבגרי GTAילדים לא צריכים לשחק 

 דברו יתם.

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 כתבה 8

 

. מיתוסים עם ביסקסואליות שהגיע הזמן להפריך 8". 1מידע למתבגרים מ"ראש
 לשלוח למתבגרות/ים בווטסאפ. שילמדו.

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 כתבה 9

 

עם קטנים אפשר . בובה של מאבק: ילדים נגד חלוקה מגדרית של צעצועים בחנויות
 דבר על צעצועים לכל המינים. עם מתבגרים אפשר לדבר על הבנייה מגדרית. חשוב.ל

 

הורים וצוותים 
 י"ב-אחינוכיים 

 וןסרט 10

 

 מעולה.. "UNDOמנקים אחריך את הרשת  –סרטון "אפליקציה 

 

הורים וצוותים 
 י"ב-זחינוכיים 

 

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

 בריונותלמניעת  –איך תהיו גיבורים? איך תהיו אמיצים  –פוסטרים לילדים  2 .1

 ומיניותאלכוהול  – כללים למתבגרים בחופש פסח 7 -פוסטר  .2
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 |  sandyb1@zahav.net.il 6657924-054  סנדי בשרטי 
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https://www.lbs.co.il/threads/63423/
https://www.lbs.co.il/threads/63423/
https://www.lbs.co.il/threads/63423/
http://www.rosh1.co.il/8-%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8/
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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/

