היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

"עו"סקים בהתמכרות"

התמכרות זו מחלה כרונית שלא ניתן אולי להבריא ממנה אך ניתן ללמוד לחיות עמה בשלום .זה
לא קורה ביום אחד ,זה תהליך ארוך וקשה לעשות אותו לבד ,ולכן פונים לעזרה .לתהליך קוראים
שיקום וה"עוזרים" הם עובדים סוציאליים .בצוות הרב מקצועי המלווה את המכור בתהליך
השיקום יש לעבודה הסוציאלית תפקיד מרכזי .גיליון מס 90 .של הביטאון מצדיע לעובדים
הסוציאליים העוסקים במלאכת הטיפול במכורים.
מבין המאמרים בגיליון זה:









עבודה סוציאלית בשלבי הגמילה והשינוי – פרופ' אלי לונטל
עבודה סוציאלית משקמת וגומלת – עו"ס נחום מיכאלי
מעולמו של מכור שהפך לעובד סוציאלי – עו"ס אברהם מזרחי
עו"ס התמכרויות – לא פסיכותרפיה בלבד – עו"ס אורלי נסימיאן ,עו"ס יפית אבוטבול
פסיכולוגים קטנים או עובדים סוציאליים גדולים? – עו"ס נאדיה אסטפאן ועו"ס הדיל
עודה-חומידי
יום המעשים הטובים – עו"ס זומא אידג'יגו ועו"ס סווטלנה ירום
גם עובדת סוציאלית ,גם עובדת נוער ,גם התמכרויות – עו"ס מאי גמליאל-יהוד

 פינות "טוב לדעת" ,רשימת פרסומים חדשים ועוד

גיליון מס 90 .הוא הראשון לשנת  .2016שאר גיליונות שנת  2016יעסקו בנושאים הבאים:

גיליון מס – 91 .שתיינות בסעתא דשמיא – אלכוהול בקרב נוער חרדי
גיליון מס – 92 .גם "טיפול" הוא מותג – שווק מסגרות טיפול
גיליון מס – 93 .לא הכל דיבורים – טיפול בכלים מגוונים

 6במחיר 4
הירשמו כמנויים לשנת  2016וקבלו גם את שני הגיליונות האחרונים:
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
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 ,2016
במחיר  60.-ש"ח למנוי.

 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

