מרכז א"ת

מרכז ייעוצ והכוונה בנושאי הריונ ומחלות מינ
א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריונ
ובדיקות אולטרא אונד ,ניתנימ מידע והכוונה בקשר
לגילוי מחלות מינ ולטיפול בהנ ומוצעימ תמיכה וייעוצ
בנושאימ אלה ואחרימ.
אנו מ פקימ:
• שרותי ייעוצ מקצועיימ ,ודיימ ואישיימ
• הרצאות וה ברה על מחלות מינ ומניעתנ בפני
תלמידי בתי פר וקבוצות נשימ או גברימ לפי הזמנה
• ייעוצ ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינמ
די קרטיימ.

לקבלת פרטימ נו פימ באופנ די קרטי:

04-8102479
www.hope4u.co.il

לחכות
עד לחתונה
דברימ שלא ידעת!

לחכות עד לחתונה?!
למה הכוונה?

הכוונה היא לחכות – מתוכ בחירה – עמ קיומ
יח י מינ עד שמתחתנימ.

זה בידיימ שלכ

אל תתנו לאחרימ להכתיב את העתיד שלכמ ולקלקל
אותו .הרשו לעצמכמ לחלומ על דברימ גדולימ! הציבו
לעצמכמ טנדרטימ גבוהימ ומטרות נעלות ,והגשימו
אותמ בעזרת החלטות נכונות.
מי שבוחר להימנע מיח י מינ עד הנישואינ נותנ לעצמו
את ה יכויימ הטובימ ביותר לעתיד מאושר ובריא.
אתמ בעלי ערכ ומגיע לכמ שימתינו לכמ.

מאוחר מדי – כבר קיימתי יחימ
אפ פעמ לא מאוחר מדי להתחיל להחליט החלטות
נכונות .כדאי להתחיל היומ!
בחרו להימנע ממינ מהיומ ואילכ ,עד החתונה .התחייבו
לככ לפני עצמכמ ולפני בנ/בת הזוג העתידיימ שלכמ.

מה עכשיו?
פרו למישהו על ההחלטה לחכות עמ קיומ יח י
מינ! הצורכ לתת דינ וחשבונ למישהו עוזר לנו
להישאר מחויבימ ולא להתפשר.
הזכירו לעצמכמ כל הזמנ את ההחלטה שעשיתמ.
כדאי לרשומ אותה ולהדביק את הפתק במקומ
שבו תראו אותו מדי יומ.
פרו לבנ/בת הזוג על ההחלטה שלכמ!
אמ המ באמת אוהבימ אתכמ ,המ יבינו ויחכו לכמ!
ומי שילעג וילחצ ,לא ממש חבר/ה טוב/ה שמכבד
אותנו!
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אבל כולמ מקיימימ יחי מינ ,לא?

בעצמ ,לא .צעירימ רבימ אינמ פעילימ מבחינה מינית והנתונימ
ה טטי טיימ מראימ שהימנעות מקיומ יח י מינ עד החתונה
היא מנהג נפוצ יותר ויותר.
אחרי שבמשכ שנימ הדעה הרווחת בעולמ המערבי הייתה
שזה ב דר לקיימ יח י מינ מזדמנימ ו"בטוחימ" ,רבימ מבינימ
עכשיו את הנזק והתוצאות המכאיבות שנגרמימ מפעילות
מינית לפני החתונה.

מה לגבי מינ בטוח?

אינ דבר כזה ...אינ יח י מינ בטוחימ .אינ שומ גלולה ,קונדומ,
זריקות או מתקנ כזה או אחר שמ פקימ הגנה של  100%מפני
מחלות המועברות במגע מיני .שיעור ההידבקות במחלות מינ
בארצות הברית מרקיע שחקימ )כ 19-מיליונ מקרי הידבקות
חדשימ מדווחימ שמ מדי שנה(.

לפרטימ נופימ:

04-8102479
לקבלת פרטים נוספים:
jer29_11@netvision.net.il
www.hope4u.co.il

