
 
 

 2016 יוני –הניוזלטר של "מידע אמין על מין" 

 

הקישורים את  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 

 פוסט 1
כמבוגרים אנחנו ואיך היא פוגעת בילדות וילדים?  מה זה סקסואליזציה מוקדמת

ולהבין. בקרוב נכתוב מידע שלם על להכיר  –צריכים לפתוח את העיניים לה 
 .מתמודדים איתהסקסואליזציה מוקדמת ואיך 

 י"ב-ן + א'ג

 ו'-א' מומחית מסבירה. איך נזהה ילד/ה שנפגע/ת מינית? סרטון 2

3 
מידע על 
אפליקציה 

 לנוער

מה? אפשר למשוך ממנה מידע אלא  – טסאפוססמי היא אפליקציה דומה לו
 י"ב-א' בחזרה. ששלחת משהו לא רצוי? מושכים והוא נעלם... שווה להכיר. 

 וסרטון כתבה 4
ומפסיקה להראות  אדום ת בדםמשתמשתחבושות היגייניות חדשה פרסומת ל

כדאי לשלוח לנערות ולדבר  .נערות במכנסיים לבנים מאושרות ומקפצות בים
  איתן על זה.

 י"ב-'ז

 כתבה 5

שמדברת על אחת התופעות כתבה  –" חבר שלי לעולם לא יפיץ תמונות שלי"
של  שאנו רואות בשטח שוב ושוב, הפצת תמונות עירום חלקי או מלא, בדרך כלל

נערות על ידי נערים שהיו חברים שלהן. לשיחה עם מתבגרים וגם עם מתבגרות. 
 אבל לצורכי מניעה? עם מתבגרים.

 .את הפוסטר שלנו להוסיףכתבה אפשר ליד ה

 י"ב-'ז

 מידע לנוער 6
לשלוח למתבגרות ומתבגרים שזה רלוונטי  מידע לנוער על "פעם הראשונה".

 להם.
 י"ב-ז'

 פוסט 7
וואלה נתנו לנו קורתית? איך נלמד את המתבגרות והמתבגרים שלנו חשיבה בי

אז כתבנו כה שאלות שאתם יכולים לשאול את  השבוע "כתבה" כל כך הזויה...
 המתבגרים והמתבגרות שלכם. בהצלחה!

 י"ב-ז'

 מידע לנוער 8
של  –נות. טוב לנערים, ממש טוב לנערות על אונמידע  –" אוננות טובה לכם/ן"

 שירותי בריאות כללית
 י"ב-ז'

 כתבה 9
 מה שהאבא הזה עשה, זה בול מה שאנורוצים דוגמה לחינוך למיניות בריאה? 

 . זה חינוך למיניות בריאה. כדאי לכןםמדברות עליו בהרצאות והדרכות הורים
 .לקרוא

 י"ב-ז'

 י"ב-ז' מצוין. – פוסטרים שמסבירים איך להיות טראנס פרנדלי פוסטר 10

 

 שחור או צבעוני A4להדפסה על  PDFבפורמט  -  יםפוסטר מצורפיםלניוזלטר זה 

 על חוק הסרטונים, מה מותר להעביר, מה חוקי, מה כדאימידע  –חוק הסרטונים  .1
 ו'-וילדות א'לילדים  – באינטרנט, מחשב וסלולריעשרת הדיברות לשימוש נכון   .2
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1374519812577854&id=911433608886479
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http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/masturbation_for_everyone.aspx
http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/masturbation_for_everyone.aspx
http://news.walla.co.il/item/2966378
http://news.walla.co.il/item/2966378
https://www.facebook.com/maavarim.org/posts/408939445943364
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 ונסיר אתכן.ם מיד shlomithavron@gmail.comלהסרה מרשימת התפוצה כתבו לנו למייל: 

 |  sandyb1@zahav.net.il 6657924-054  סנדי בשרטי 

 shlomithavron@gmail.com 5396606-054הברון שלומית 
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