
 
 

 

 

בכול סוף חודש אנו מסכמות לטובת מי שלא רואים יום יום את מה שאנו מפרסמות בפייסבוק של "מידע אמין על מין" את עשרת 

המידע מיועד  שאנו מפרסמות בכול יום בפייסבוק(. ה חומר-ב-ר-הקישורים המעניינים ביותר שפרסמנו )מזכירות שיש עוד ה

 להורים ולצוותים חינוכיים והוא נוגע בארבעת הנושאים בהן אנו עוסקות

 קהל יעד פירוט וקישור סוג 

 מאמר 1

 
 בגילאי לפורנוגרפיה חשיפה עם התמודדות על נפוצות לשאלות תשובות עשר

 | מבית מידע אמין על מין (12-6) היסודי
 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

2 
פוסט 
 פייסבוק

 
איך מוצג גוף של אישה וגוף של גבר באטלסים שנמצאים בספריות בתי הספר 

 שערכנו וןתחקיר היסודיים...?
 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

3 
פוסט 
 פייסבוק

 
cohen-Yael Nagler מספר בפוסט מטלטל על פגיעה מינית שעברה בילדותה .

אנחנו מביאות את זה כי היא מספרת על כל הסימנים שהיו שם כדי שמישהו 
 אותה ולהציל אותה מבוגר יוכל לאתר

 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

 פוסט בבלוג 4

 
 ברגל לעצמה וירתה הילד התפתחות שלבי את שכתבה דיסני איך: הנסיכות שלב

 מה זה אומר להיות בן ומה זה אומר להיות בת ואיך דיסני מכוונת את זה? –
 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

5 
פוסטר 

להדפסה 
 ותלייה

 
 .הראשון הנייד הטלפון קבלת עם הילדים חותמים שעליו חוזה

 לנו לכתוב מוזמנים להדפסה PDF בקובץ החוזה את לקבל שרוצים מי

shlomithavron@gmail.com לבן בשחור וגם בצבעוני גם להם ונשלח. 

 

הורים וצוותים 
 ו'-חינוכיים א'

6 
-כתבה בדה

 מארקר

 
 למתרחש סטטוסקופ עם להאזין שניסיתם יודע אני: "המדעית מהבחינה - סקס

מארקר על מחקרים -. כתבה מעניינת מדה"חמש מספר בדיקות חדר מאחורי
 בתחום המיניות לאורך השנים. 

מיועד להעשרה אישית שלנו המבוגרים, חלק מבני ובנות בנוער בהחלט יכולות 
 לשיקול דעתכםן. –להיתרם מקריאה 

 

וצוותים הורים 
 חינוכיים

 י"ב-א'

 פוסט בבלוג 7

 
זווית ביקורתית על נטילת  – ושתקי היומית ההורמונים מנת את קחי, מתוקה

 גלולות ואמצעי מניעה הורמונליים. נועד להעשרה אישית שלכןם המבוגרים.
 

הורים וצוותים 
 חינוכיים

 י"ב-א'

 סרטון 8
הורים וצוותים  

 י"ב.-חינוכיים ז'

http://www.minamin.org/#!blank/l8u7a
http://www.minamin.org/#!blank/l8u7a
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1270667379629765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/911433608886479/photos/a.911453955551111.1073741828.911433608886479/1270667379629765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/yael.cohen.16/posts/10207666173388576
https://gilibarhillel.wordpress.com/2016/01/16/princesses/
http://www.minamin.org/#!blank/kvd7h
shlomithavron@gmail.com
http://www.themarker.com/markerweek/1.2810733
http://saloona.co.il/shayp/?p=4%3Fref%3Dblog_main


 
 

ומראות את העולם  סרטון של דוגמניות שדגמנו בפרסומות הכי סקסיסטיות
הסקסיסטי של הפרסום. לצפות בעצמכם ובחלק מהמקרים מתאים לצפות עם 

 המתבגרים/ות
 

 כתבה 9

 
 ממשיכים למה? הנשי המין מאיבר מפחדים סטרייטים למה: מהוואגינה מונולוגים

 ייקחו שנשים הזמן הגיע ?מוזר סתם או מלוכלך, מסריח שלנו שהפות לנו למכור
 מהוואגינה גברים של המתמיד הפחד על כהן נוגה. שלהן המין איבר על בעלות

. נועד להעשרה אישית שלכןם המבוגרים וניתן לתת לקריאה ולדבר המסתורית
 עם חלק מהמתבגרות והמתבגרים מכיתה י' ואילך.

 

הורים וצוותים 
 י"ב.-חינוכיים ז'

10 
פוסטר 

להדפסה 
 ותלייה

 
 איך... אבל" רבות פעמים נשאלות אנו ובתיכון בחטיבה לסדנאות הולכות כשאנו

 אז!" מטריד הכול! אסור הכול! לחזר אפשר אי כבר היום" גם ושומעות?" לחזר כן
 בצורה נערות עם להתחיל איך לנערים ובו עצות לנערים שמיועד פוסטר יצרנו

 לנו לכתוב מוזמנים PDF-ב הפוסטר את שרוצים מי. פוגענית ולא נעימה

shlomithavron@gmail.com (רוצים אתם פוסטר איזה במייל בבקשה ציינו רק) 

 

הורים וצוותים 
 י"ב.-חינוכיים ז'

 כתבה 11

 
ומה זה עושה לבנות שלנו  למה הילדות של הילדות שלנו כה ורודהיצאתי לחקור 

 ולבנים שלנו. מ"המקום הכי חם בגיהנום".
 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים א'

 כתבה/מאמר 12

 
על  13-בעקבות האונס הקבוצתי שבוצע בבת ה למה ואיך מתרחש אונס קבוצתי?

ידי קבוצת נערים. קשה לנו כהורים וכצוותים חינוכיים להבין כיצד קורה דבר כזה? 
למה נערים "טובים" עושים את זה? איך היא התגלגלה לסיטואציה? אנו נוטים 

 את המנגנון של האונס הקבוצתי. להאשים אותה. הכתבה מנסה להסביר
 

הורים וצוותים 
 י"ב.-חינוכיים ז'

13 
דקות של  30

הרצאה 
 באודיו

 
דקות עם ד"ר ירון שוורץ  30זה הקישור הכי חשוב שיש לנו לתת לכן.ם הפעם: 

תאמינו  – גבריות ההרצאה היא עלמידן. קובי  –באוניברסיטה המשודרת. מנחה 
 לנו, אתן.ם רוצות.ים לשמוע את זה.

 

הורים וצוותים 
 י"ב-חינוכיים א'

וכל מתבגר 
ומתבגרת 

 בעולם

 

 כנסים מעניינים בפברואר

עם מיקוד בעולמות הפורנוגרפיה. גם  נוער בעבודת ומיניות מין על בשיח העוסק ימקצוע כנס -"?שיח מין איזה" 24.2.2016

 שלומית הברון תדבר שם בפאנל האחרון. 

 

 הרחבהרצאות של "מידע אמין על מין" שפתוחות לקהל 

. ההרצאות יתקיימו בבית 6-12בגילאי  להורים של ילדות וילדים שלוש הרצאותהקרובים אני וסנדי עומדות להעביר  בשבועות

 .בתשלום הרחב לקהל והן פתוחותספר נוף ילדות בתל מונד 

 חינוך למיניות בריאה - 25.2.2016 **

 מניעת אלימות מינית - 9.3.2016 **

 פרטים ועלויות בקישור|  טהגנה על ילדים באינטרנ 30.3.2016 **- 

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

 מיד םונסיר אתכן. shlomithavron@gmail.comלהסרה מרשימת התפוצה כתבו לנו למייל: 

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

 shlomithavron@gmail.com 5396606-054שלומית הברון 

 /www.minamin.org/ובאתר:  ין על מיןפייסבוק של מידע אמבחפשו אותנו גם 
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http://www.minamin.org/#!pik-up/nf1x4
shlomithavron@gmail.com
http://www.ha-makom.co.il/article/shlomit-havron-pink-blue?utm_source=fbprofile&utm_medium=irit&utm_campaign=article/shlomit-havron-pink-blue
http://www.ha-makom.co.il/article/shlomit-havron-pink-blue?utm_source=fbprofile&utm_medium=irit&utm_campaign=article/shlomit-havron-pink-blue
http://www.oneofone.org.il/#!group-rape/f82es
https://soundcloud.com/glz-radio/feminismmen?in=glz-radio/sets/death
http://www.elem.org.il/%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-242-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2/
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
http://www.minamin.org/

