
דברי� שלא ידעת!

לחכות

עד לחתונה

לחכות

עד לחתונה

מרכז א"ת

מרכז ייעו� והכוונה בנושאי הריו� ומחלות מי�

א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריו� 
ובדיקות אולטרא�אונד, ניתני מידע והכוונה בקשר 
לגילוי מחלות מי� ולטיפול בה� ומוצעי תמיכה וייעו	 

.בנושאי אלה ואחרי

 :אנו מ�פקי
 •   שרותי ייעו	 מקצועיי, �ודיי ואישיי

•   הרצאות וה�ברה על מחלות מי� ומניעת� בפני
תלמידי בתי �פר וקבוצות נשי או גברי לפי הזמנה
•   ייעו	 ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינ� 
די	קרטיי�.

לקבלת פרטי� נו	פי� באופ� די	קרטי:

04-8102479

www.hope4u.co.il



לקבלת פרטים נוספים:
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 מחקרי מראי שלאנשי שממתיני ע

יח�י המי� עד לחתונה, יש פחות �יכוי:

להידבק במחלות שמועברות במגע מיני

להיכנ� להריו� לפני החתונה

להיות קורב� לניצול מיני

ל�בול מדיכאו�

לנ�ות להתאבד

אנשי שממתיני ע יח�י המי� עד לחתונה:

ה בעלי תחושת ער� עצמי גבוהה יותר 

יש לה �יכוי גבוה יותר לחיי נישואי� 

מאושרי

לחכות עד לחתונה?!

למה הכוונה?

זה בידיי� של�

מאוחר מדי – כבר קיימתי יח�י�
אבל כול� מקיימי� יח�י מי�, לא?

 בעצ, לא. צעירי רבי אינ פעילי מבחינה מינית והנתוני
ה�טטי�טיי מראי שהימנעות מקיו יח�י מי� עד החתונה 

היא מנהג נפו	 יותר ויותר. 

הייתה  המערבי   בעול הרווחת  הדעה   שני שבמש�  אחרי 
 שזה ב�דר לקיי יח�י מי� מזדמני ו"בטוחי", רבי מביני
מפעילות   שנגרמי המכאיבות  והתוצאות  הנזק  את  עכשיו 

מינית לפני החתונה.
�פרו למישהו על ההחלטה לחכות ע קיו יח�י 
לנו  עוזר  למישהו  וחשבו�  די�  לתת  הצור�  מי�! 

להישאר מחויבי ולא להתפשר.

 .הזכירו לעצמכ כל הזמ� את ההחלטה שעשית
 במקו הפתק  את  ולהדביק  אותה   לרשו כדאי 

.שבו תראו אותו מדי יו

!�פרו לב�/בת הזוג על ההחלטה שלכ

 !א ה באמת אוהבי אתכ, ה יבינו ויחכו לכ
ומי שילעג וילח	, לא ממש חבר/ה טוב/ה שמכבד 

אותנו!

מה עכשיו?

מה לגבי מי� בטוח?
 ,אי� דבר כזה... אי� יח�י מי� בטוחי. אי� שו גלולה, קונדו
זריקות או מתק� כזה או אחר שמ�פקי הגנה של 100% מפני 
מחלות המועברות במגע מיני. שיעור ההידבקות במחלות מי� 
בארצות הברית מרקיע שחקי (כ-19 מיליו� מקרי הידבקות 

חדשי מדווחי ש מדי שנה).

04-8102479
jer29  _11@netvision.net.il

www.hope4u.co.il

 הכוונה היא לחכות – מתו� בחירה – ע קיו
.יח�י מי� עד שמתחתני

אל תתנו לאחרי להכתיב את העתיד שלכ ולקלקל 
אותו. הרשו לעצמכ לחלו על דברי גדולי! הציבו 
והגשימו  נעלות,  ומטרות   גבוהי  �טנדרטי  לעצמכ

אות בעזרת החלטות נכונות.

מי שבוחר להימנע מיח�י מי� עד הנישואי� נות� לעצמו 
את ה�יכויי הטובי ביותר לעתיד מאושר ובריא.

 .את בעלי ער� ומגיע לכ שימתינו לכ

החלטות  להחליט  להתחיל  מדי  מאוחר  לא   פע א� 
!נכונות. כדאי להתחיל היו

בחרו להימנע ממי� מהיו ואיל�, עד החתונה. התחייבו 
.לכ� לפני עצמכ ולפני ב�/בת הזוג העתידיי שלכ

לפרטי� נו�פי�:

ה�ימפטומי�


