
 
 

 2016 יוני –הניוזלטר של "מידע אמין על מין" 

 נקיים, 20:00 בשעה 21.7.2016 חמישי ביום

 פתוחה להורים הרצאה הקיבוצים בסמינר

  .6-12 בגילאי לילדים

 מינית לבריאות ילדים מגדלים איך 

 ?מיני היפר בעידן, בבגרותם

 מין על צעירים ילדים עם לדבר צריך מדוע 

 ?ומיניות

 אותם לחשוף בלי ילדים עם מדברים כיצד 

 ?לגילם מתאימים שלא לתכנים

 רעיונות להם מכניסים לא אנחנו האם 

 ...?לראש

 לא מיני לתוכן חשיפה עם עושים מה 

 ?לפורנוגרפיה חשיפה ועם מותאם

 באים איך ששואלים לילדים אומרים מה 

 זה מה או" כוסית" זה מה, לעולם ילדים

 ...?אונס

 חובה בקישור הזה – מראש רישום|  ₪ 50 - עלות|   בריאה למיניות מחנכת, הברון שלומית ידי על תועבר ההרצאה

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

את הקישורים  על מין"בפייסבוק של "מידע אמין 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

 

" גברים נפגעי שוברים את מחסום השתיקה –לא אנחנו צריכים להתבייש "
 6מכל  1אלימות מינית מספרים על הפגיעה שחוו והחיים בעקבותיה. 

את  ילדים/נערים/גברים עוברים תקיפה מינית במהלך חייהם. חייבים להתיר
 כתבה מידיעות אחרונות.קשר השתיקה. 

 

 י"ב-ז'

 כתבה 2

 

ראיינו אותנו ונתנו כלים פרקטיים  איך לחנך ילדים לא להפוך לפוגעים מינית?
 לחינוך ילדים וילדות. כדאי לקרוא. כתבה מ"וואלה!"

 

 ו'-גן

 כתבה 3

 

חדרי מין  "תזרום היא ומתישהו בכוח אותה נשק, מישהי רוצה אתה אם"
)נקראים 'חדרי חיר' מהמילה חרמונים( הם חלק מתרבות נוער בקיץ, מתרבות 

ם המסיבות. על שחרור מיני ועל ניצול. כתבה מטלטלת מתוך "המקום הכי ח
 בגיהנום"

 

 י"ב-ז'

 סרטון 4

 

גם מסבירה את האפליקציה וגם מסבירה  – על סנפצ'ט 10כתבה מעולה מערוץ 
 את התופעה. מומלץ.

 

 י"ב-ד'

 אודיו 5

 

התראיינו בגלי צה"ל לתוכנית "משפחה גרעינית" אצל אברי גלעד ושרון קנטור 
. נתנו ספרים מומלצים שמסייעים לספר לילדים/ות איך באים ילדים לעולםעל 

טיפים לבחירה של ספרים מתאימים והסברנו למה דווקא אלה הספרים 
 41:53החל מדקה שמתאימים. 

 

 ו'-גן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDUcLqlMh1G87Sq8i5eHp8CTtNdQBkAihVHqg_iF1l7qRnwQ/viewform
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.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4819097,00.html
http://healthy.walla.co.il/item/2971568
http://www.ha-makom.co.il/post/madhom-keren-kozlov
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1196637
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=160703-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=160703-14&Type=aod&Width=300&Height=200


 
 

6 
סטטוס 
 פייסבוק

 

של יעל פדר. מסייע להורים  המלצה על ספר הילדים "הגוף שלי הוא רק שלי"
 להסביר לילדים כדי להגן על עצמם מפני פגיעה מינית. 

 

 ג'-גן

 הרצאה 7

 

תפקיד הסביבה " הרצאתו של הפסיכולוג דוד בנאי. מיניות בואו נדבר על זה"
 .החברתית והחינוכית בגיבוש מיניות הילד והמתבגר

 

 י"ב-א'

 פוסטרים 8

 ר

 את כל הפוסטרים בגלריה אחתכזנו לנוחיותכם באתר שלנו 
 פוסטרים בחינוך למיניות בריאה
 פוסטרים במניעת אלימות מינית

 ומוגנות ברשת פוסטרים במיניות וטכנולוגיה
 

 י"ב-גן

9 
סטטוס 
 פייסבוק

 

של מידע אמין על  החינוך המיניעם מה יוצאים תלמידים ותלמידות מסדנאות 
 מין...?

 

 י"ב-ז'

 כתבה 10

 

חמודה" הפליל  13חוקר שהזדהה כ"שירי בת  איך נראית פדופיליה ברשת
 ynet-. כתבה משבעה נאשמים

 

 ו'-גן

11 
הרצאה 
 פתוחה 

 

פתוחה  הרצאה הקיבוצים בסמינר נקיים, 20:00 בשעה 21.7.2016 חמישי ביום
איך לדבר עם ילדים על  . "חינוך מיני בעידן הסלפי"12-6 בגילאי לילדים להורים

 הרשמה מראש חובה.  ₪ 50מין ומיניות. עלות 
 

 ו'-גן

 

 שחור או צבעוני A4להדפסה על  PDFבפורמט  -לניוזלטר זה מצורפים פוסטרים  

 ו'-פוסטר לילדים וילדות א –מתי אפסיק לגלוש ואגש מיד למבוגר?  .1
 

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

 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/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1398876006808901/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=vmi_aN0uwbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmi_aN0uwbM&feature=youtu.be
http://www.minamin.org/#!blank-4/y2itt
http://www.minamin.org/#!blank-3/izj2p
http://www.minamin.org/#!blank-2/avvq9
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1400547819975053/?type=3&theater
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4824997,00.html
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1404771286219373/?type=3
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1404771286219373/?type=3
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/

