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המקדמים פנייהלעזרה והגורמים המ־
$TS1$המעכבים$TS1$

תלמידים״ ,צוין
$DN2$המעכבים $DN2$פנייהלעזרה בקרב
צעירים ערבים נוהגיםלפנותלעזרה בנושא שי־
$TS1$שימוש$TS1$
עכבים
במכללה
המרצה
הישאם'
חבר
מהם
$DN2$שימוש $DN2$בסמיםואלכוהוללחברים
מוש
הער־
$TS1$הערבית$TS1$
עבדו
המועצה
ולהורים ,ומעט
$DN2$הערבית $DN2$האקדמית אינו מופתע מהנתונים .״רוב בתי הספר
בית
ממחקר
מסתייעים בגורמיםפורמליים .כךעולה
של הציבור הערבי בחיפה הם פרטיים ,אך גם בבתי
שנערך במכללתלוינסקיעל-ירי ר״ר יצחקגילת,
פסיכולוג חינוכי
הספר הפרטיים וגם בציבוריים אין
ר״ר רחל שגיא ,ר״ר חוסני
שהארהופרופ׳ חנה עזר
בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואל־
$TS1$ואלכוהול$TS1$.
צמוד או אחות בתוך בית הספר,ולכןתלמידים מרגי־
$TS1$מרגישים$TS1$
$DN2$מרגישים $DN2$שאין להם גורם מקצועי בבית הספר שהםיכולים
שים
כוהול.
$DN2$ואלכוהול$DN2$.
מהמחקרעולה כי 109
מהמתבגרים שענו
אליו .חבל שבגלל בעיות תקציב,
על השאלון דיווחו על שימוש בסמים בלתי חוקיים להרגיש נוחלפנות
כשהם
אלכוהול.
וכ 509 -מהם דיווחו על צריכת
תלמידים מרגישים שאין מי שייתן להם מענה
גדול .חשוב מאוד שבבתי הספר יהיה
חווים קושי כה
נתון נוסף שעולה מהמחקר הוא שרוב התלמי־
$TS1$התלמידים$TS1$
מספיק כוח ארם כדילאבחן תסמינים של בעיות כל כך
דים
$DN2$התלמידים $DN2$הערביים כלל אינם מכירים את קווי הסיוע
לרעתי ,בגלל היעדר גו־
$TS1$גורמים$TS1$
אלכוהול וסמים.
בוערות ,כמו
המיוחדים בנושא סמיםואלכוהול העומדים לרשו־
$TS1$לרשותם$TS1$.
רמים
תם.
$DN2$גורמים $DN2$מקצועיים בחלק מבתי הספר,התלמידיםלעתים
$DN2$לרשותם $DN2$.רק»׳ל  20מהם מכירים את הקו הפתוחשמפעיל
מרגישים נוח יותרלפנות לאנשים הקרוביםאליהם,
משרד החינוך ואחוז דומה מכיר את הקו שמפעי־
$TS1$שמפעילה$TS1$
$DN2$שמפעילה $DN2$עמותת אל-סם .זאת בעוד ש 159 -בלבד מה־
$TS1$מהנחקרים$TS1$
לה
כמו בני המשפחהוהחברים״.
בתגובה כי נתו־
$TS1$נתוני$TS1$
במשרד החינוך במחוז אמרו
$DN2$מהנחקרים $DN2$מכירים את הקושמפעילה הרשות למל־
$TS1$למלחמה$TS1$
נחקרים
ני
חמה
$DN2$נתוני $DN2$המחקר מוכרים להם ,כמו גם העובדה שילדים
$DN2$למלחמה $DN2$בסמים.
מוצאים בהוריהם ובחבריהם הקרובים כתובת לב־
$TS1$לבעיותיהם$TS1$.
כמו כן ,המחקר מצביע על כך שבעוד שבני הנו־
$TS1$הנוער$TS1$
מתקיימים תהליכים
שבהם
$DN2$לבעיותיהם $DN2$.״במקומות
במצוקתם אתהמעגל הקרוב
משתפים
עיותיהם.
$DN2$הנוער $DN2$הערביים
ער
משתפים תוךדיאלוג פורה ואמין נמצא כי גם הצ־
$TS1$הצוותים$TS1$
וליועצים ,הצ־
$TS1$הצוות$TS1$
ולעתים רחוקות פוניםלמורים
להם
משמעותית בחיי
דמות
$DN2$הצוותים $DN2$החינוכיים מהווים
וותים
$DN2$הצוות $DN2$החינוכי בבית המפר סבור כיהתלמידים רואים
וות
במחקר

בו

מקור
לסיוע

ואלכוהול .״מן
בבעיות סמים

המחקר

הבוגרים״ ,נמסר

ממשרד החינוך במחוז.

