היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

"צעד ראשון להכיר את  21הצעדים"
היא התחילה בשנות השלושים של המאה הקודמת בארצות הברית אך התפשטה מהר
מאוד בכל העולם ,היא התחילה עם קבוצות התמיכה של האלכוהוליסטים אך אומצה עם
השנים על ידי כל הקבוצות לעזרה עצמית ,היא הפכה לסמל של המכורים כדי לעזור
לעצמם אך עם השנים מצאו בה עניין גם אנשי המקצוע .תכנית " 21הצעדים" היא
התכנית הדומיננטית והפופולרית ביותר ,בעיקר בתחום ההתמכרויות .לתכנית זו
ולאימוצה על ידי אנשי המקצוע בארץ מוקדש גיליון מס 48 .של הביטאון "הכול על
אלכוהול" .זהו צעד ראשון כדי להכיר את " 21הצעדים".
מבין המאמרים בגיליון זה:
בין גיהנום לגאולה  -מסע ב 21-צעדים – פרופ' נתי רונאל
•
הטמעת מודל " 21הצעדים" לאנשי מקצוע בישראל – מר בני יעקב
•
עולם היהדות ותכנית " 21הצעדים" – הרב אלי גלזר
•
" 21צעדים" בראייה רב תרבותית  -ההיבט הרוסי  -עו"ס רומן רייכמן
•
" 21צעדים" בראייה רב תרבותית  -ההיבט הערבי – עו"ס נאדיה אסטפאן
•
תכנית " 21הצעדים" בקהילה הטיפולית "הדרך" – ד"ר אמנון מיכאל
•
"רשימת פרסומים חדשים"" ,קרן דורית" ועוד
•
גיליון מס 48 .הוא השלישי לשנת  .1128שאר גיליונות שנת  1128עוסקים בנושאים
הבאים:
גיליון מס - 41 .נהיגה תחת השפעה – סדנאות מניעה לנהגים
גיליון מס - 48 .אל תנסו את זה בית  -ליפול ברשת האינטרנט
גיליון מס - 48 .מורה נבוכים בין  V-DSM, 10 ICDושאר כלי האבחון
נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום על סך  01.-ש"ח
והגיליונות כבר בדרך אליכם.
לכבוד
היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
181-8812281
ת"ד 21088
efsharrg@netvision.net.il
רמת גן 8111811

טלפון לבירורים:
18-0288114

___ כן ,ברצוני להירשם כמנוי  /לחדש את המנוי על הביטאון "הכול על אלכוהול" לשנת
 ,1128במחיר  01.-ש"ח למנוי.
•
•

רצ"ב המחאה על סך  ,₪ 01.-לפקודת עמותת "אפשר".
ברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט  /ויזה  /אמריקן אקספרס:

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

תוקף_ _ / _ _ :

______________________________________
כתובת ומיקוד
________________
__________
חתימה
תאריך

