"השתיינים הפסיביים"
בתחילת השנה ארגנו בבית ספר מסוים אסיפת הורים שבמרכזה הרצאה להורים על בעיית
השתיינות של בני הנוער .הנוכחות של ההורים בערב הייתה מבישה ,רק מעטים הגיעו .ההסבר
השכיח שנתנו ההורים כשפנו אליהם אחר כך היה" :הילד שלי מלאך ,הוא לא שותה ,אז זה לא
ממש קשור אלי" .מסתבר שזו טעות .הילד המלאך לא צריך לשתות כדי להיפגע מאלכוהול .די
שיסתובב בחברתם של אחרים ששותים ,די שיבלה במקומות שתייה ,די שיכנס לרכב של נהג
שתוי כדי להיות נפגע אלכוהול .תופעת "השתיינים הפסיביים" ,בדומה ל"מעשנים הפסיביים"
כבר לא זרה לחברה שלנו .האירועים שמקצתם מגיעים לתקשורת מבהירים שהבעיה קיימת
ומטרידה .גיליון מס 76 .של הביטאון "הכול על אלכוהול" מוקדש לתופעה זו של ה"שתיינים
הפסיביים" ,אלו הנפגעים שלא מרצונם משתיינותם של אחרים.
מבין המאמרים בגיליון זה:
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שתיינים פסיביים – נפגעים שלא מרצונם – ד"ר חזי יוסף
השתייה הפסיבית מהזווית הבריטית – ד"ר שושנה וייס
באר שבע אקטיבית למען שתיינים פסיביים! – עו"ס קושניר ,עו"ס אלגביש
"זה לא פייר אימא ,הוא שתה ואני פה גוסס" – פואמה אינטרנטית
להם זה קרה – זה עלול לקרות לכל אחד – קטעי עיתונות
אומנות ככלי טיפול בטראומה אצל מכורים – עו"ס שרית ברבש
קרן דורית לחינוך ילדי אלכוהוליסטים ומהמרים – עו"ס נחום מיכאלי

 •9רשימת פרסומים חדשים ,פינות "טוב לדעת" ועוד

גיליון מס 76 .הוא השלישי לשנת  .2012שאר גיליונות שנת  2012עוסקים בנושאים הבאים:
גיליון מס - 74 .אלכוהול וכבד – מי מפרק את מי?
גיליון מס - 75 .מסיבת יום הולדת עם קוסם וברמן  -צעירים מאוד וכבר שותים
גיליון מס – ACOA - 77 .ילדים בוגרים של מכורים  -תסמונת הדור השני

ניתן לרכוש עדיין את החוברות הבאות "סוגיות בטיפול בתחום ההתמכרויות"
"שילוב הורים בתכניות מניעה לנוער עולה" במחיר  30.-ש"ח לעותק
נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום והחוברת בדרך אליכם
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___ כן ,ברצוני לחדש את המנוי על הביטאון "הכול על אלכוהול" לשנת  ,2012במחיר  50.-ש"ח
למנוי ) 4גיליונות(.
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 30.ש"ח לחוברת.___ כן ,ברצוני לרכוש _____ עותקים מהחוברת "שילוב הורים בתכניות מניעה לנוער עולה",
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רצ"ב המחאה על סך _______ ש"ח ,לפקודת עמותת "אפשר".
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