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 תשע"ד כט' באב 

 2014 באוגוסט 25

 לכבוד

 נוכחים

 25.8.14ב' יום  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 3מס'  ריתטועדה סטטוסיור ברטורנו של ופרוטוקול 

 משתתפים:

 ,מתאמת -שרון שרביטעו"ס  ,מנהלת מחלקת הרווחה -דרורה נבוןחבר מועצה,  -חיים אלקובי ,הועדה  יו"ר -ישראל פרץ
 הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ,  -נציג ציבור, לנה פליטמן הבר -אלי אסולין נציגת ציבור, -מיכל ילובסקי עו"ד

 :ונעדר

 יועצת הרצוג,  -יועצת הרצוג, אביטל בוקלמן -ליאורה פזמנהל מח' החינוך,  –ד"ר יצחק יוחנן חבר מועצה,  ,  -משה כהן

 

 17:30 -סיור ברטורנו של הועדה למאבק בסמים ואלכוהול. הסיור התחיל ב

 

 :מיםסיכוו סיורעיקרי הנושאים שהועלו ב להלן

 מטרת הסיור הייתה לחשוף את חברי הועדה לתוכנית מניעה בנושא סמים ואלכוהול. .א

מרכז לגמילה מהתמכרויות, הכפר שוכן בגבעת שמש. התוכנית מיועדת למתמודדים עם התמכרות  -רטורנו .ב

להימורים, סמים, אלכוהול, מין וכו'. המרכז מחולק לקהילת מבוגרים וקהילת נוער. תוכנית הטיפול בנויה על 

 צעדים. 12

 יום העיון כלל: .ג

 החיים""מצפן  -ה של מנחה מכור נקי, מטעם רטורנוהרצאת פתיח  .1

 סיור בכפר והכרות עם התוכנית הטיפולית .2

 היה מרתק ומלמד. -נחשפנו לעדות אישית של נגמל מקהילת הבוגרים של רטורנו .3

 לסיכום המשתתפים הביעו את שביעות רצונם מהסיור ומההרצאות ואת חשיבותם. .4

 הועדה מבקשת לבדוק אפשרות להכניס את הסיור לתלמידים כחובה. .5

 . המכותבים מבקשים לאשר את הגעתם.17:30 שעהב 1.12.14 יום שני  תתקיים ב , 4, מס' ישיבה הבאהה .6
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 רשמה: שרון שרביט

 

 

 לידיעה:

 סגן ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 מתאמת של הרשות לבטיחות בדרכים -רחל גרינמן

 מנהל יחידת הנוער -רותם אלקובי

 


