
"חקיקה בתחום ההתמכרויות"
 "בחברה דמוקרטית החקיקה מצמצמת למעשה את זכויות הפרט. תפיסת העולם שלי היא סוציאל-דמוקרטית
 ואני סבורה כי במדינה דמוקרטית יש לשמור על איזון בין הזכות לחופש הפרט לבין האחריות של המדינה מול

 אזרחיה. הממשלה מקבלת מנדט מהציבור לקבוע חוקים, נורמות ודרכי פעולה לטובת האינטרס הציבורי הכללי.
 במקביל, תפקיד המדינה הוא גם להגן על זכויות הפרט של האזרחים תוך שמירה על האינטרס הכולל" (חה"כ

. תמר זנדברג ב"עמדה אישית" בגיליון החדש)

  של הביטאון ממקד את תשומת הלב לחקיקה בתחום ההתמכרויות, האם מדובר במדיניות לשמה97גיליון מס. 
או פופוליזם?

מבין המאמרים בגיליון זה:
חה"כ תמר זנדברג  טיפול ושיקום ולא הפללה וענישה  – 

ד"ר בל גבריאל-פריד ופרופ' מימי אייזנשטדט ייחודו של שיח הקזינו בישראל – 
עו"ד מירב ברנדפלד "משחקים באחריות" – 

ד"ר בל גבריאל-פריד בין "סביבה נקייה מהימורים" לבין החלמה מהימורים – 
– ד"ר פאולה רושקה עדכוני מדיניות אלכוהול של ארגון הבריאות העולמי 

עו"ד איתן גורניכמה מלים לעת פרידה – 
פינות "טוב לדעת", רשימת פרסומים חדשים ועוד 

   יעסקו בנושאים הבאים:  2018  . גיליונות שנת   2017   הוא האחרון לשנת   97  גיליון מס. 

  - מיניות בצל האלכוהול – היעדר מרחב בטוח98גיליון מס. 

  - רגישות תרבותית בטיפול ובמניעה 99גיליון מס. 

  - שינויים והתחדשות בעולם ההתמכרותכפול  גיליון חגיגי 100גיליון מס. 
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2017 וקבלו גם את הגיליון האחרון לשנת 2018הירשמו כמנויים לשנת 
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