היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

טיפול תחת צו – בכלא ומחוצה לו
"כללי המשחק" בטיפול נפשי מבוססים על מפגש שנעשה מתוך בחירה ורצון של אדם המצוי
בבעיה כלשהי ,שחש מצוקה ,בלבול ,חוסר יכולת להתמודד וכד' עם מטפל שיש לו את הידע,
הניסיון והכלים להקשיב ,להכיל ,ולכוון את המטופל לדרכי התמודדות בבעיה .כאשר מדובר
במפגש "תחת צו" ,אם זה במעצר ,במאסר או בתקופת מבחן ,שאלת הבחירה והרצון מוטלת ,לא
אחת ,בספק" .כללי המשחק" הטיפוליים עלולים להשתנות .גיליון מס 86 .של הביטאון מתמקד
בנושא "טיפול תחת צו  -בכלא ומחוצה לו" ומוקדש למטפלים בשירות בתי הסוהר וברשות
לשיקום האסיר שפועלים לעתים קרובות ב"כללי משחק" טיפוליים ,ייחודיים ומורכבים.
מבין המאמרים בגיליון זה:
 שימוש לרעה והתמכרות לאלכוהול בקרב אסירים משוחררים – ...ד"ר רותם אפודי
 סקירת תכניות התערבות וטיפול לשיפור בריאות אסירים –...ד"ר שושנה וייס
 כנות בטיפול סמכותני – האם בכל מחיר? – עו"ס משה נזרי
 עצירה לחשיבה ,אפשרות לשינוי – עו"ס קרן לילינשטרן
 אתגרים בהצלחתו של טיפול סוציאלי בחברה הערבית – עו"ס סמאהר ג'בארין טאהא
 וועדת השליש – השער לשחרור המוקדם – עו"ס רונית סמדר-דרור
 פינות "טוב לדעת" ,רשימת פרסומים חדשים ועוד
גיליון מס 86 .הוא הראשון לשנת  .2015שאר גיליונות שנת  2015יעסקו בנושאים הבאים:

גיליון מס - 87 .מניעה מתחילה בבית – גיוס הורים למאבק בשתיינות
גיליון מס - 88 .נשירה מטיפול כסוג של סיום – האם זו הצלחה או
כשלון?
גיליון מס - 89 .גם הדרך לקזינו מתחילה במוח – הימורים ונוירולוגיה
-

נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום על סך  60.-ש"ח,
וגיליונות שנת  2015יישלחו אליכם.
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___ כן ,ברצוני לחדש את המנוי על הביטאון "הכל על אלכוהול" לשנת  ,2015במחיר  60.-ש"ח
למנוי ( 4גיליונות).
 רצ"ב המחאה על סך _______ ש"ח ,לפקודת עמותת "אפשר".
 ברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט  /ויזה  /אמריקן אקספרס:
-

מס .כרטיס_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

תוקף_ _ / _ _ :

_________________ ______________________________________
כתובת ומיקוד
שם ומשפחה
_____________
מס .תעודת זהות

__________
תאריך

________________
חתימה

