
 
 

 2016 אוגוסט –הניוזלטר של "מידע אמין על מין" 

, 20:00 בשעה 22.9.2016 חמישי ביום

 פתוחה להורים הרצאה בכפר סבא נקיים

 12-18למתבגרים בגילאי 

  איך נראית מיניות של מתבגרים בעידן

 מוצף מינית?

 ?מהי מיניות בריאה של נוער 

  איך לדבר איתם בלי להכניס להם

 'רעיונות לראש'?

  עושים עם נער/ה שלא רוצה לדבר?מה 

  כלים מעשיים מאוד לשיחה עם מתבגרות

 ומתבגרים על מין ומיניות

, הברון שלומית ידי על תועבר ההרצאה

 ₪ 50 - עלות|   בריאה למיניות מחנכת

 חובה בקישור הזה – מראש רישום| 

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

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

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

 .וגע בארבעת הנושאים בהן אנו עוסקותחינוכיים והוא נ

 קהל יעד פירוט וקישור סוג 

 מאמר חדש 1

 

הרבה הורים שאלו אותנו לאורך השנה איך לתת הסבר למילים מיניות 
שילדות וילדים מביאים איתם הביתה. איך להסביר לילדים צעירים מילים 

 כגון: כוסית, זונה, הומו, אוננות או זיון. 
מילון מילים על מין ומיניות שילדים שואלים אבל קבלו אותו:  –זה לקח זמן 

 הורים

 

 ו'-גן

2 
ראיון עם שלומית 
בתוכנית "משפחה 

 גרעינית"

 
על איך  יום אחרי שיצא המילון ראיינו אותנו בתוכנית "משפחה גרעינית"

למה צריך מילון כזה? למה יש הקדמה לכול , בעצם צריך להשתמש במילון
למה ואיך  -? מאילו דברים צריך להיזהר ואיפה לשים לב ובכלל שאלה

 ?...לדבר על מין ומיניות עם ילדים צעירים בבית הספר היסודי
 12:05החל מדקה 

 

 ו'-גן

 אודיו 3

 

 חכמת מרכז מנהלת ענת. מורכבת טראומה על גור ענת ד"ר עם ראיון
 של מיניות בפגיעות לטיפול התוכנית ראשת. פסיכותרפיסטית ס"עו, נשים

 ובטיפול בנשים בטיפול מומחית. אביב תל סיוע ומרכז אילן בר אוניברסיטת
 .דיסוציאציה והפרעות מורכבות בטראומות

 

 י"ב -גן

 מאמר 4

 

, של משרד הרווחה. 21-סקירת ספרות בנושא תופעת הזנות במאה ה
 חשוב במיוחד לא/נשי מקצוע וצוותים חינוכיים

 

 י"ב -גן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhBDg2xs5S6wChukwW2syjQIMlpokZWTK0IJrfOgVbR7ccg/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
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/milon-klalot
http://www.minamin.org/milon-klalot
http://www.minamin.org/milon-klalot
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=160824-14&Type=aod&Width=300&Height=200
http://www.bnefesh.com/?p=3015
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa%20%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa%20-%20%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%20%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f%20%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d%2017-5-16.pdf


 
 

 כתבה 5

 

 נשי" ומוח גברי מוח כזה דבר "אין: יואל, חוקרת מוח בכירה פסור דפנהפרו

 נשים בין אופי שהבדלי הרווחת האמונההוכיחה כי  יואל דפנה' פרופ
 . איננה נכונה גברי ובמוח נשי במוח מקורם לגברים

 

 י"ב -גן

 כתבה 6
 

 ולעצמכם על הדרך. ?איך תעזרו לו –הילד שלכם יוצא מהארון 
 

 י"ב-ז'

 דף פייסבוק חדש  7

 
"גברים ממליצות לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של אביב יהלום 

 מובילים שינוי"
 

 י"ב -גן

 כתבה 8

 
". על סקסואליזציה מוקדמת ועל הדחיפה , ורוצה להיות סקסית6רק בת "

 וחפים את הבנות שלנו להיות ילדות מיניות. התרבותית שאנו ד
 

 ו'-גן

9 
מעקב אחרי פוסטים 

 בעמוד הפייסבוק

 

" של איגוד האינטרנט הישראלי. שורה של בית ספר לסמכות הורית ברשת"
איך לסייע לילדים להתמודד עם העולם הדיגיטלי המורכב והסכנות עצות 
 שבו.

 

 ו'-גן

 כתבה 10

 

 מעניין. – מדדגדגן בתלת מדגם של ה

How a 3D clitoris will help teach French schoolchildren about 
sex 

אבל צילום של הדגם אפשר לראות רק  – ומאקו כתבו על זה בעברית
 באנגלית.

 

 י"ב -גן

11 
כתבה והפנייה 

 לפורום

 

 הגולשים את מזמין AskPeople באתר לוינסקי מרפאת של חדש מתחם
 .שלהם המין ולחיי מין למחלות הנוגעות לשאלות לשאול

 

 י"ב-ז'

 סרטון 12
. מלבד הערה סרטון לנערים על בדיקת אשכים ואיתור סרטן האשכים

 מיזוגנית מעצבנת אחת באמצע, סרטון שווה.
 י"ב-ז'

 כתבה 13

החל  על הסיקור השוביניסטי שזכו לו ספורטאיות מדהימות באולימפיאדה.
מכך שקוראים להן "בנות" ללא הרף, במקום ספורטאיות... דרך העובדה 

שלא מציינים את שמן ומתייחסים לבני הזוג שלהן ועד לשאלות עם זוגיות, 
 אהבה ומין שהן נשאלות בראיונות. 

 י"ב -גן

 הרצאה פתוחה 14
, נקיים בכפר סבא הרצאה להורים 20:00בשעה  22.9.2016ביום חמישי 

והירשמו למתבגרים על  "חינוך מיני לנוער מוצף מינית", שמרו את התאריך 
  מבעוד מועד.

 י"ב-ז'

 

 שחור או צבעוני A4להדפסה על  PDFבפורמט  -לניוזלטר זה מצורפים פוסטרים  

 שלך הפנימיים הרבייה אברי עם הכרות - לנערות פוסטר .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 

http://www.onlife.co.il/forbes-woman/113910/%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%A9%D7%99
http://m.nana10.co.il/article/1201920?sid=120&pid=55&service=10tv
https://www.facebook.com/MenLeadingChange/?fref=nf
https://www.facebook.com/MenLeadingChange/?fref=nf
https://www.facebook.com/MenLeadingChange/?fref=nf
http://www.beok.co.il/Category/Article/3083/%D7%A8%D7%A7+%D7%91%D7%AA+6+%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94+%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441050902591411&id=911433608886479
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441050902591411&id=911433608886479
https://www.theguardian.com/education/2016/aug/15/french-schools-3d-model-clitoris-sex-education
http://www.mako.co.il/women-sex_and_love/sex/Article-262ffd81ee89651006.htm
http://igy.org.il/item.php?id=635
https://www.facebook.com/nirit.sharon/videos/10209306016480184/
http://www.haaretz.co.il/gallery/media/.premium-1.3039634
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhBDg2xs5S6wChukwW2syjQIMlpokZWTK0IJrfOgVbR7ccg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhBDg2xs5S6wChukwW2syjQIMlpokZWTK0IJrfOgVbR7ccg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhBDg2xs5S6wChukwW2syjQIMlpokZWTK0IJrfOgVbR7ccg/viewform
mailto:shlomithavron@gmail.com
mailto:sandyb1@zahav.net.il
mailto:shlomithavron@gmail.com


 
 

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

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/

