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 "מיניות ומדברות מדברים"
 

 , גיל ההתבגרות, ומיטיבה בריאה מיניות בנושא חינוכיות והרצאות סדנאות
 . הורים וצוותים חינוכיים, צעירים ,נוער ,לילדים, ומגדריחסים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :סדנאותרשימת ה
 .מגדרית בהפרדה עוברות מהסדנאות חלק. חינוכית ומסגרת גיל שכבת מותאמות הסדנאות *

 "ההתבגרות בגיל שינויים על" ?בי משתנה מה. 

 "גוף ודימוי היופי אידיאל על" ?רפאלי בר להיות רוצה מי. 

 "ומגדר מיניות בנושא מיתוסים ניפוץ!" ?קובע לא הגודל. 

 "מינית ונטייה זהות, הומופוביה על" קללה לא זו הומו. 

 "Make Love – Not Porn" ואינטימיות גבולות, פורנוגרפיה על. 

 "המגדר ותפקידי המינים בין שיווין" ?יותר ושווים שוות. 

 "מניעה באמצעי ושימוש מין יחסי לקיום שיקולים" ?מוכנים מתי יודעים איך. 

 "ורצון הסכמה על" ?פעם כל לשאול צריך, מה. 

 "להטרדה חיזור בין והבדלים אדומות נורות על" ?מתכוונת היא למה, לא אומרת כשהיא. 

 

  

 ירציונל חינוכ

בני נוער מקבלים מסרים מיניים בכל מקום וכל , נפרד מחייהם של בני ובנות הנוער וסביבתם מיניות היא חלק בלתי
 .מעולם המבוגרים ועוד, בין חברים, בקבוצת השווים, במשפחה, בבית, באינטרנט, בבית הספר, בתקשורת -הזמן

 ?האם זה בכלל אפשרי! אבל כמעט אף אחד לא מדבר איתם על זה ברצינות ובגובה העיניים

 .אנחנו מאמינים שניתן ליצור מרחב שבו אפשר לשוחח על הדברים שמעסיקים בני נוער

 .כנה והדדית, שיחה חינוכית בריאה ואמיתית. אנחנו מאמינים שאפשר לקיים שיחה על נושאים שמעסיקים בני נוער

 .מגדר או העדפה מינית, מין, דת, ללא הבדלי גזע –אנחנו חושבים שצריך לתת לכל בני הנוער מקום בשיחה הזאת 

על מה קורה לגוף בגיל , על דימויי הפורנוגרפיה המעצבים את המציאות, על מה אמיתי ומה לא? על מה נדבר
 !על זהות מינית ועל כל מה שמעניין אותם והם לא מעיזים לשאול, על נשיות וגבריות, על גבולות ואינטימיות, ההתבגרות
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 :םוהורי חינוכיים לצוותים סדנאות
 "על מתגברים כיצד, אמין מידע נותנים כיצד ,מחנכים/כהורים תפקידנו מה – "כתובת להיות 

 ?ההמבוכ
 "מיניות על מתבגרים עם כשמדברים לדעת חשוב מה –" השיחה. 

 "ברשתות מיניים לתכנים מותאמת לא וחשיפה ברשת סכנות, מינית התנהגות על –" ?נשתנה מה 

 .החברתיות

 
 :עקרונות העבודה שלנו

 ניתן להתאים הרכבי . לקבוצה התהליך החינוכי/היום/הניתן להתאים את אורך הסדנ – מודולריות

 .גיל/לפי מגדר - קבוצות
  תוכן וסוגיות , קבוצה, מגדר, מותאמות גיל, הסדנאות משלבות מתודות שונות ומגוונות –מתודיקה

 . אקטואליות בנושא
  מומלץ לתאם יותר מסדנא אחת לקבוצה על מנת לאפשר תהליך משמעותי ומעמיק  –תהליכיות

 .יותר
  מותאמת לקבוצה שלכם התנו בתוכן שמעסיק אתכם ונבנה סדנאתגרו או –יצירתיות! 

 

 ?אנחנומי 
מיטיבה  שנים בהנחיית קבוצות בנושא מיניות 01מזה  ומתמחות מתמחים, אנשי ונשות חינוך שנים רבות

. הכשרת צוותים חינוכיים, וילדות ילדים, נוערובנות בני , הורים – עם קבוצות מגוונות ברחבי הארץ ומגדר

דלת  – הישראלית לתכנון המשפחהמטעם האגודה " מחנך למיניות בריאה"בוגרי ובוגרות קורס הכשרה 

 וחברות חברי. חברות בצוות ההדרכה של מכון תודעה לצמצום תופעת הזנות בישראלחברים ו .פתוחה
 .תנועת הבוגרים של המחנות העולים

 
 

 :לפרטים נוספים ויצירת קשר

 sean.ed.mi@gmail.com|  150-8805144 :שון אד

 shalemb@gmail.com|  150-0619006 :ברק


