היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

"נהיגה תחת השפעה – סדנאות מניעה לנהגים"
תאונות דרכים הן כמו שריפות ,הן לא קורות הן נגרמות .האלכוהול מהווה ללא ספק חומר בערה
מסוכן שגורם לתאונות ולנפגעים קשים .נהגים שנתפסו בנהיגה תחת השפעת אלכוהול ,וללא
ספק אלו שעברו תאונה עקב כך ,ראויים לענישה .אך זו בלבד אינה מספיקה .מזה מספר שנים
שהשירות לטיפול בהתמכרויות ושירות המבחן למבוגרים בשיתוף עמותת "אפשר" מפעילים
קבוצות מניעה לנהגים שנתפסו בנהיגה תחת השפעה .גיליון מס 82 .של הביטאון ממקד את
תשומת הלב והמודעות לתכנית ייחודית זו בתקווה שתתרחב ותחייב בעתיד כל נהג שמסכן את
הציבור בנהיגה תחת השפעה.
מבין המאמרים בגיליון זה:
נהיגה תחת השפעה – ההיבט החוקי והחברתי – עו"ד אלה שוורצמן
התכנית למניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול – עו"ס יפעת בר ועו"ס שלמה כהן
סיפורה של סדנה ,סיפורם של מנחים – עו"ס מרום אלטרוביץ' ועו"ס עדי תורג'מן
•2
תכנית בין-תחומית יעילה לנהגים שיכורים – ד"ר שושנה וייס
•3
עבריינות חוזרת בנהיגה תחת השפעה )קטע מספר( – פרופ' דוד שנער
•4
מכשירי נשיפה לבדיקת ריכוז אלכוהול בדם – מר אבי אלבום
•5

•6

פינות "טוב לדעת" ,פרסומים חדשים ועוד
גיליון מס 82 .הוא הראשון לשנת  .2014שאר גיליונות שנת  2014יעסקו בנושאים הבאים:
גיליון מס - 83 .אל תנסו את זה בית  -ליפול ברשת האינטרנט
גיליון מס - 84 .צעד ראשון להכיר את " 12הצעדים"
גיליון מס - 85 .מורה נבוכים בין  V-DSM, 10 ICDושאר כלי האבחון
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הירשמו כמנויים לשנת  2014וקבלו גם את הגיליון האחרון לשנת 2013
נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום על סך  60.-ש"ח
והגיליונות כבר בדרך אליכם.

לכבוד
היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
ת"ד 10643
רמת גן 5200502

טלפון לבירורים03-6733228 :
050-5391132

efsharrg@netvision.net.il

___ כן ,ברצוני להירשם כמנוי  /לחדש את המנוי על הביטאון "הכול על אלכוהול" לשנת ,2014
במחיר  60.-ש"ח למנוי.
•2
•3

רצ"ב המחאה על סך  ,₪ 60.-לפקודת עמותת "אפשר".
ברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט  /ויזה  /אמריקן אקספרס:

מס .כרטיס_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
_________________
שם ומשפחה
_____________
מס .תעודת זהות

תוקף_ _ / _ _ :

______________________________________
כתובת ומיקוד
________________
__________
חתימה
תאריך

