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ת 'מתבגר-תיאום ציפיות הורה

בחופש הגדול



.  ה בבית'ה עד שאת'ת אותך ולא רגוע'אני אוהב
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...(  הללויה)ות הגיע 'החופש הגדול של המתבגרים
".  כבדהו ושחדהו"ת לשיחת 'להזמין את המתבגראנו ממליצות לך 

.ולתאם ציפיות. ה'במסעדה חביבה עליו–ת 'ה והמתבגר'רק את

.באמת אבל. י'תקשיב–ואז. שחדהו. כבדהו
? ומה חשוב לך? ה רואה את החופש'איך את

החופש הגדול הוא הזדמנות להתפתחות
.נשים חדשים ולפתוח את הראש והלב'ולהכיר א, ליהנות, להתנסות

י לי ביטחון לתת לך חופש'תנ
באחריותך להיות  . י'עם מי ומתי תחזור, ה'י תמיד איפה את'עדכנ

.  עם טלפון טעון ולענות לנו כשאנחנו מתקשרים

.  ________: י בלילה עד  שעה'תחזור
. י לי'תודיע ? ת'ה מאחר'את

עוד על הכלי 
"  כבדהו ושחדהו"

:  בפודקסט שלנו
"זה הזמן"

לתת ולא רק 
לדרוש

להתחיל בטוב  
עם מסר חיובי

נוכחות הורית  
היא קריטית  

לביטחון

ת 'מתבגר-תיאום ציפיות הורה
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.ה לנו'ה חשוב'את. נשמח לנוכחותך איתנו
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יש לך משימות בהן צריך את עזרתך  
,  לשמור על אחותך, לטעון מדיח, חומר לימודי)ה להשלים /ה צריכ'את
.נשמח לעזרתך, אלה חודשיים מאתגרים גם לנו(. 'וכו

יש זמן משפחה בו נרצה אותך איתנו
שישי בערב)-נרצה אותך איתנו באבל , נשתדל לתת לך מרחב

(.  חופשה משפחתית/ ביקור אצל סבא  / 

מסכים
יכול להגיע לווטסאפ שלי ושל סבתאת’ה מצלמ'כל מה שאת•
,  ת'י מבוגר'בצד השני של כל שיחת ברשת יכול מישהו•

מתל אביב  ( 16)גם אם הוא אמר שהוא נעם 
ושלח תמונה 

ת 'ואל תצלמי אחר. י בעירום'אל תצטלמ•
.  בעירום

זהירות עם תוכן מיני בוטה ופורנו •

מותר לבקש  
ו   עזרה ושיהי

מטלות

שמירה על מפגשים 
משפחתיים  

ושגרת נוכחות
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ראו הרחבה 
גלישה "בפוסטר 

בטוחה לנוער  
ומידע על " בוגר

, פורנו לנוער
באתר שלנו  

להורדה בחינם  )
(כקובץ
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ו'ת ומתייחסת אליך ככזה'ת שאת בוגר'אני יודע

3

מזמוזים והתנסויות מיניות, נשיקות, התאהבות
ברצון הדדי נלהבמגע מיני מכל סוג שהוא עושים •
ית שווה לך'עם פרטנר•

ת ממך מאוד'ה ממך מאוד ולא בוגר'צעירלא•
...ה לא'וגם את–ת 'ת או מסוממ'מעולפ, ה'ישנ, ה'לא שיכור•
ו'שאי מביך להגיד שהיית איתה, ה'הזוי, ה'לא מביכ•
כלום ושום דברבלי לצלם תוך כדי •
ולא בקבוצהית אחד או אחת בלבד 'עם פרטנר•
י להרגיש'אל תפחד–ואהבה משפרת את הכול פי אלף •

אבל אשמח לדבר איתך על הנושאים האלה–זה אולי מביך 

ראו הרחבה 
בפוסטר  

באתר  " המצפן"
להורדה )שלנו 

(בחינם כקובץ
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ת שנוער בגילך שותה אלכוהול'אני יודע
אם אתה שותה לדעתי דרינק אחד •

(שוט/בירה)זה מספיק 
י 'תעשה? החלטת לשתות עוד•

.דקות20הפסקה של 
. י מונית'תזמינ–אם שותים לא נוהגים •

כל  
ות  'המתבגרים

ות  'חשופים
חלק . לאלכוהול

חלק , שותים
.פחות

.אל תתעלמו
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שיהיה לך חופש נעים| ת אותך 'אני אוהב
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?חבר או חברה שלך בסיכון
?ה עוד ועוד'מקיא? ת'מעולפ? ה ממש'שיכור•
?ת'י לא מוכר'ת עם מישהו'ו מתמזמז'על מישהי, ת'נמרח•
? ת באלימות'מתנהג, ה'מציק, י'ת למישהו'נטפל•
?ות'ת לחדר עם קבוצה של נערים'נכנס? ת במסיבה'נעלמ•

.י'תתערב. י מהצד'אל תעמוד

ם על 'דברו איתן
הטרדה , שכרות

,  הצקה, מינית
אונס  , חיזור אלים

קבוצתי וסם  
.אונס

?...עשית טעות
?לחבר או חברה? לך? משהו הסתבך•
?אלים, לא ברור, מסוכן–קורה משהו לא טוב•
?ה בבטן שהמצב לא טוב'ה מרגיש'את•

? לאלימות? לסמים? זה קשור לאלכוהול
?  לסיכון שלך? לאלימות מינית? לפגיעה בגוף

? ת'של אחר

אבוא לקחת. י אליי בכל שעה'תתקשר
(.ואשתדל לא לחפור. )מכל מקום, אותך

והמסר הכי הכי  
..חשוב .
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"  מידע אמין על מין"
הישראלי לחינוך מיניהמרכז 

להורדה בחינםדפי מידע נוספים בחינוך מיני

050-2091216ולתכתובות בווטסאפ )מענה אנושי)למיטל המזכירה 

יטיפול/חינוכילהורים וצוותהאזינו לפודקסט שלנו

וקבלו לווטסאפ מידע אחת לשבוע שמרו את המספר  הירשמו לרשימת השידור שלנו 
הצטרפות לרשימת שידור: ווטסאפ עם המילהושלחו לנו054-5396606

שלנוהאינסטגרם| שלנו הפייסבוק
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