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"עוד פעם אחת וזהו, הפעם זה יהיה שונה"

 אם המשפט הזה מהדהד לך בראש
הגעת למגזין הנכון!

למה אנחנו כל כך בטוחים בזה? 

כי מי שכתב אותו חושב בדיוק כמוך, מרגיש כמוך, מכור כמוך.

עבורנו המכורים, הזדהות היא אבן יסוד בדרך לחזור לחיים. 

כמכורים נקיים שעפו על דרמות בעבר )ועדיין קצת בהווה(, 

השימוש האחרון היה זעקת עזרה מהנשמה.

זכינו להגיע לאנשים  ונשים כמונו, ולאוזן קשבת ולקבוצה 

שעוזרת לנו לא רק להישאר נקיים מכל סוגי הסמים-אלא גם 

לזכות בחיים מלאים ומספקים ששווה לחיותם.

מי כמוך יודע/ת כמה ניסים דרושים כדי להחזיק ניקיון - לא יום, 

רק שעה ולפעמים גם מדקה לדקה.

מערכת מגזין "הפעם האחרונה" מזמינה אותך להציץ פנימה, 

לעבור בין המדורים והסיפורים ולמצוא שם את האוצר הכי גדול 

ביקום:

את עצמך!

קריאה מהנה!
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 העיגול החיצוני מסמל 
תוכנית אוניברסלית 

וטוטאלית בה יש מקום לכל 
ביטויי אופיו המיוחד של 

האדם המחלים. 

פשטות היא המפתח לסמל שלנו. הוא מבטא את 
הפשטות של החברותא שלנו. אפשר למצוא בקווים 
פשוטים אלה רמזים למשמעויות נסתרות. אך בראש 

ובראשונה בעיני חברינו, אלה משמעויות ויחסים 
בינאישיים קלים להבנה.

בסיס הריבוע מסמל 
רצון טוב, שהוא הבסיס 
לחברותא שלנו ולחברה 

שבה אנו חיים. הרצון 
הטוב בא לידי ביטוי בצורה 

הטובה ביותר באמצעות 
שירות: שירות נכון פירושו  
"עשיית הדבר הנכון בשל 

הסיבה הנכונה".

הסמל שלנו
קל לראות ולהבין את הריבוע, שקוויו מוגדרים. 

אולם בסמל יש חלקים נוספים, בלתי נראים. 

 כאשר הפרט והחברותא נתמכים 
ומונעים על ידי הרצון הטוב, אנו שלמים, 

וחופשיים לחלוטין. סביר להניח הדבר 
האחרון שעלינו להפטר  ממנו בדרך אל 

כל החלקים מתייחסים אל הצרכים החופש היא החותמת "מכור".
והמטרות של המכור המחפש החלמה ואל 
מטרת החברותא- החלמה זמינה לכל. ככל 
שבסיס הפירמידה הולך ומתרחב )עת אנו 
גדלים באחדותנו, במספר החברים שלנו 

ובחברותא( כך מתרחבים צירי הפירמידה 
ונקודת החופש גבוהה יותר.

ארבעת צידי 
הפירמידה הנישאים 
מבסיסה באופן תלת-
מימדי מייצגים את 

העצמי, החברה, 
השירות ואת אלוהים. 
כל אלה נישאים אל 

נקודת החופש.

ככל שאלך בדרך זו      אין לי ממה לפחד
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קוראים לי ח׳, אני בת 24 ונקייה יותר משנתיים.
מגיל מאוד צעיר מרדתי והשתמשתי בסמים קשים .

 אני מכורה שנים רבות, עבדתי בזנות וגנבתי כדי לממן את השימוש שלי . 
מכרתי את נשמתי ואת גופי לשטן.

 איך מגיעים לתהומות כל כך עמוקים כשאין מציל בסביבה? נפלתי, 
נפלתי עמוק וחזק והסתחררתי בתוך הבור השחור הזה שקוראים לו 

ריקנות.

אבל המטרה קידשה את האמצעים והמטרה תמיד הייתה קדושה. זה אומר 
שביליתי בשנים האחרונות בבתי סוהר ומוסדות כשאני יוצאת ונכנסת.

נכנסתי לקהילה עד שפעם האחרונה החלטתי שדי לסבל. 
אני לומדת לזחול, ללכת, לומדת הכל מחדש.

איך מתמודדים עם תחושת כישלון כל כך גדולה? 
 אני פשוט חיה את היום כמו שהוא בידיעה שהחיים עוד לפני 

וכל הטעויות שעשיתי הן ברות תיקון.
 אמא שלי משתמשת בסמים, היינו יחד משתמשות ואני לא בקשר איתה 

היום. אני נושמת כל יום מחדש ונלחמת.נלחמת כדי שאוכל להפסיק 
לשרוד,נלחמת כדי שסוף סוף אוכל להתחיל לחיות.

 כשהכרתי את האנ איי הרגשתי שייכת, הרגשתי משפחה, הרגשתי 
שאני לא הדפוקה היחידה בעולם.

 שיש תקווה ויש דרך, שאני ראויה ומגיעים לי חיים אחרים. השירות 
במכורים אנונימיים והחברותא שינו לי את החיים.

אני שווה ומוערכת בזכות עצמי 
ולא בחסד של אף אחד אחר.

ח
קוראים לי מ' ואני מכור.

אסירות תודה לאלוהים שהכיר לי את האנ.איי.
 כשהייתי במרכז גמילה, נהגו להגיע חברים מהאנ.איי פעמיים בשבוע לתת 

מסר של החלמה.

הרגשתי שסוף סוף הגעתי למקום שלי בחיים.
 חזרה לי התקווה והאמונה ורציתי להיות חלק מהדבר הזה שנקרא אנ.איי. 

דברים  כמו : חיבוקים, אוהבים אותך, תמשיך לבוא. 
פשוט מגניב. 

הכרזת ימים.... 
יום נקי... 

חודש.

נדבקתי בחיידק הזה של להעביר את הבשורה.
 במשך שנים אני מפעיל קבוצות יחד של אנ.אי עם חברים מהתכנית במרכזי גמילה 

וקהילות טיפוליות. את התקווה שקיבלתי בחינם אני מעביר הלאה.
 הימים הכי יפים שלי הם הימים שאני מגיע למוסדות ובתי סוהר 

 להעביר את הבשורה. 
המטופלים והאסירים מחכים לנו באהבה, רואים את הניצוץ בעיניים שלהם.

 הם רוצים את מה שיש לנו להציע - חיים ללא שימוש בסמים!!!
אני אסיר תודה לאלוהים שנתן לי את המקום הזה,יש לי תכלית בעולם הזה.

השירות במב"ס נתן לי מקום רוחני בתוך החיים שלי.
קיבלתי ועדיין מקבל ים של מתנות רוחניות.

 להיות שירות באנ-אי זה להיות האדם הכי מאושר והכי רוחני שיש לעולם
הזה להציע למכור נקי.

אוהבים!

מ
סיפורה של ח׳

סיפורו של מ׳

 אנחנו     יכולים לשמור על מה שיש לנו 
רק בנתינה לאחרים
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קוראים לי א' ואני מכורא
אני כאן כדי לספר את הסיפור שלי מקווה שתוכלו למצוא בו הזדהות ותקווה.

בגיל 12 התחלתי להשתמש, אבי היה מעשן סמים עם החברים שלו,
 אני הייתי הולך לזולה וגונב לו חתיכה ומעשן עם החברים בשכונה, ככה 

 התחלתי עם הסמים. לאט לאט נכנסתי לסמים קשים יותר ובכמויות גדולות 
יותר, לקחתי כל דבר שהיה עושה אותי מסטול. ככה שנים. עד שנגמרו העסקים 
וכל הכסף לא הספיק. התחלתי עם גנבות ופשעים, לא בחלתי בשום דבר בשביל 
להביא כסף לסמים, כל חיי היו סמים וכמה שיותר. תמיד חשבתי שאני מתוחכם 

ויכול לעבוד על כולם ולא הבנתי שאני עובד על עצמי. 

 חייתי בשקר, בהכחשה. 

אמרתי לעצמי שאין לי בעיה עם הסמים ואני יכול להפסיק מתי שרק ארצה. 
חייתי חיי הישרדות כל יום חיפשתי איך להסתדר איך לא להיות בקריז, הסמים 

ניהלו אותי, שלטו בי ועשו בי מה שהם רצו. איבדתי שליטה על החיים שלי. 
אחרי כל הפשעים שביצעתי בסוף הגעתי לבית סוהר. כמובן שגם שם המשכתי 

 להשתמש ובכמויות. אחרי 24 חודשים השתחררתי וחזרתי לשכונה, פתחו 
 אצלנו יחידה לגמילה מסמים והתחלתי טיפול. משם שלחו אותי לאישפוזית

 זה היה בשנת 1991. ביום השני שלי באישפוזית הגיעו לשם חברי אנ-איי. 
הם הגיעו להעביר מסר ואני ראיתי ביניהם חברים שאני היכרתי. זכרתי אותם 

 מהתקופות שהיינו משתמשים ביחד ופתאום אני רואה אותם נקיים. 
לא האמנתי שאפשר לחיות ללא סמים. 

הם נתנו לי תקווה. 

ככה לאט לאט התחלתי את הדרך התחלתי להאמין שזה אפשרי. 
התחלתי את הדרך שלי לחיים נקיים. 

הפסקתי להיות משועבד לחומר הארור הזה. החברים הנקיים הראו לי איך לחיות. 
בעזרתם התחלתי לעבוד לחיות ולהנות מהחיים בלי סמים. 

אני אסיר תודה לחברי  אנ-איי  שהראו ומראים לי דרך עשיה, דרך השירות, 
הקבוצות ודרך העזרה של חברים אני הבנתי שאני לא יכול לבד. הדרך הזו נוגעת 

בכל תחום בחיי. היום אני עובד, אני גאה בעצמי, 

אני אבא וסבא וחי חיים נקיים עם כל הקשיים וההתמודדויות של החיים. 
אוהבים אתכם.

من سن مبكر جداً كنت طفل جبان دائماً أردت أن أكون شخص آخر حتى عع
بلغت ال ١٦ من عمري . بذلت دائماً جهدي لكي أكون الطفل الذي يفتخر 

به الجميع . أردت إرضاء الجميع حتى فترة معينة من حياتي ثم بدأت 
التمرد وبعدها بفترة بدأت أتعاطى المخدرات التي شعرت معها أن ثقتي 

بنفسي تعززت وجعلت مني شخص أقوى .  تدهورت حياتي بسرعة ووصلت 
إىل أسفل األماكن حتى أني كثيراً من األوقات إقتربت من الموت ، حتى اآلن 

ال أعلم كيف قامت أعباء الحياة وما زلت عىل قيد الحياة .  حاولت كثير 
من األحيان اإلنسحاب والتوقف عن التعاطي ، لكن جميع محاوالتي بائت 

لبقيت حتى   NA بالفشل ولوال تعرفي عىل برنامج زمالة المدمنين المجهولين
اآلن فاشالً أو لربما لم أكن موجود .  مع الزمالة وبمساعدتهم قررت تبني 
جميع النصائح واإلرشادات التي قالوها يل وحتى ولو لم أكن موافق عليها 
في بداية األمر لكنني سلمت نفسي وتعهدت ووعدت نفسي بأن أتوقف عن 
تعاطي المخدرات قالوا يل ) أعطي نفسك فرصة ( .  بدأت بإعادة التأهيل 

الجسدي علمت أنني لن أعود كما كنت بين أفراد عائلتي ألنني لوحدي 
ضعيف وتتدهور حياتي مرة أُخرى . فبدأت بالعالج في وحدة معالجة 

تقريباً كل  المدمنين باإلضافة إىل إلتزامي في جلسات الزمالة وكنت هناك 
مساء عىل الرغم من عدم رغبتي بذلك ولكنني كنت مجبر ألني علمت أن 

مرضي أكبر مني وال أريد أن أخسر مرة أخرى .  كنت أقع واقف من جديد 
وكانوا يتقبلوني ) حب غير مشروط ( وال يحكمون عيل أستمر معهم بدون 
ملل وأُواصل بدعمهم يل الجلسات العالجية ، أكملت طريقي ولم أتنازل 
لنفسي مع إيماني المسبق بأن ذلك مستحيل ) المدمن يضل مدمن ( .  

كان  اليوم أنا مدير مركز عالجي أستقبل المدمنين من جميع أرجاء البالد أياً 
من جاء لطلب المساعدة وعبور المرحلة األوىل ، إنني أقدم لهم ما حصلت 

عليه بال مقابل كهدية ) جئنا لنأخذ وبقينا لنعطي ( ولخدمة التي جعلت مني 
إنسان وكل ذلك لم ليحصل لو برنامج زمالة المدمنين المجهولين NA لم 

يدخل حاتي ) معاً نحن نشفى ( .

סיפורו של א׳

قصة حياة ع
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ЯЯ Моё имя Я и я родился в городе Таллин,Эстония 43 года 
назад...

С самого детства был каким то не таким и с вечной 
пустотой внутри.В 15 первый косячок и далее по 
нарастающей с перерывами на тюрьмы,больницы,отъезды 
за рубеж,реабилитации,походы в церковь и многие другие 
вещи,чтобы вернуться к нормальной жизни...

Однако  история такая,что все эти методы не работали в  
моей жизни,ведь я пытался вырваться из этого замкнутого 
круга внутри меня с помощью своей же больной головы и  
это была априори провальная схема и всё возвращалось 
на круги своя.В конце употребления хотелось умереть и я 
отъезжал неоднократно,но по каким то непонятным  
причинам остался жив...
По итогу мне ничего не оставалось,как начать 
выздоравливать,ведь я был ни жив ни мёртв. 
Осталась физическая оболочка,а духа по нулям и умереть 
никак не получалось...

В очередной раз был изгнан с ребы из реабилитации за 
неподчинение и в общем то выбор был небольшой:идти 
дальше умирать медленной и мучительной смертью,где 
непонятно,когда и при каких обстоятельствах ты умрёшь, 
либо попробовать в  таки вернуться в нормальную жизнь 
.Я приполз в АН,поджавши хвост,ведь до этого я приходил 
и уходил в это место в течение 10 лет и всё искал какой то 
свой выход.Сегодня почти 4 года чистый, благодаря Богу и 
сообществу АН

Личная история "Я"
J

Hi , I am J and I am an addict. I was born in England  
and at the age of 10 moved to Switzerland with my parents  
and went to boarding school there.  
I started drinking when possible around 12 or 13 and  
when I was 14 started getting high with my twin brother 
and friends at school - I thought I was ok because I always
told myself I would never touch hard drugs.

After being thrown out of 2 schools there went back 
to school in England, had a court case for possession of
drugs, kept changing places and countries - I thought 
I was hanging out with the wrong people, (which I was)
but what I didn’t realize was I that I was the problem - 

I was in big denial!

I was working for a veterinary surgeon, (I have always  
loved animals) and started taking drugs there meant for  
the animals - amphetamines and very strong analgesics 
synthetic opium and morphine - by now I was shooting up. 

I came back to Israel went to a Field Study School in the desert 
- I thought far from drugs and people using -just nature , all 
would be fine ...There I met someone and we got married,  
I was still getting high but stopped for a while when I became 
pregnant . I now had 2 children and was working and thought 
all was fine I was no longer using hard drugs but actually I 
had become a total workaholic - no balance at all in my life 
Meanwhile in England my grandfather was dying and  I went 
back there to be with him but ended up using again there. 

When I came back to Israel I started going to NA with my  
twin brother but I was pretending I had to accompany him 
-I was not being honest  -one of the most important spiritual 
principles of the programme - Honesty!!!
When I admitted I was an addict I started taking the programme 
seriously  -I got a sponsor  to help me work the steps.  
By working the Steps I feel my life has changed - I have learned 
to take responsibility for myself and to check my part in any 
situation that is causing me to suffer.

By doing service in NA I felt that I belonged and grew...
Today I am grateful to my sponsor who is always there for me 
and who I can talk to about anything. Also to to all of you and 
the close friends I have made in the programme who have  
been with me in the  most difficult times ,Just for today I have 
no desire to use  as long as have the programme and  
my higher power

Thank you

The Story of J
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א
איפה היינו?

תחילת דרכה של התוכנית בארץ.

שמי א' ואני מכור.

זה התחיל כשהשתמשתי בסמים הרבה שנים ואז גיסי דיבר איתי אמר לי שיש 
חבר שבאמת יכול לעזור לך ולתת לך כיוון איך לצאת מכל החיים שאני נמצא 

בהם בזוועות ההתמכרות.
הסכמתי להיפגש עם אותו בחור, הוא חיכה לי בכניסה לקבוצת אנ-איי, הוא כל 
כך שמח לראות אותי.. נכנסנו למקלט, ישבתי והסתכלתי. היו שם עשרה חברים 

בערך, ישבתי חצי שעה ואנשים דיברו על כל מיני רגשות ודברים כאלה, לא 
הבנתי כלום הייתי מסטול, לא יכולתי להקשיב .אחרי חצי שעה יצאתי והחבר 
יצא אחרי והביא לי ספר של 12 הצעדים. הוא אמר לי "תמשיך לבוא, אוהבים 

אותך" וכל מיני דברים כאלה, "לאט לאט זה יקרה לך". 

יצאתי משם וחזרתי אחרי 4 שנים בשנת 1988 כשאני בן 30. נכנסתי לגמילה 
ופתאום הופיע שם בחור מוכר, הוא התקרב ואמר לי: וואו! קורים ניסים!!  זה 
היה אותו חבר שפגשתי 4 שנים לפני כן. עם כל הבלבול שהרגשתי שם שהוא 

התייחס אליי ושמח לראות אותי, זה עזר לי להמשיך הלאה ואחרי חודש 
כשסיימתי במרכז גמילה אני זוכר שהזמנתי מונית, למרות שאני גר 5 דקות 

הליכה משם, לא היו לי כוחות... לקחתי מונית ונסעתי לאותה התחנה שהייתי 
משתמש בה.

כשהגעתי לתחנה להשתמש פגשה אותי שם בחורה שלא זכרתי אותה בהתחלה. 
שום דבר לא היה לי ברור, היא שאלה אותי "מה אתה עושה פה?" ככה לא בכעס 

אלא בדאגה. עפתי משם והלכתי הביתה. כעבור 9 חודשים הגעתי לתוכנית 
שוב, חברים לחצו עליי ללכת לפגישה והיה שם חבר שהעניק לי מחזיק של 9 

חודשים צהוב, נתן לי חיבוק ואמר לי ששמחים לראות אותי! זה המסר הראשון 
שקיבלתי ושם נפתחה לי הדלת; פגשתי שם  אנשים שהכרתי בשימוש ומאותו 
יום שנכנסתי אני ממשיך להיות חבר אנ-איי. כעבור שנה עשיתי ציון דרך וזה 

היה מאוד מרגש. אימא שלי הגיעה והעבירה מסר בשמי. הרבה אנשים התרגשו 
מאוד ובכו וזה היה סיפור נוגע ללב.

אני זוכר שהתחלנו ללכת לקבוצות ביתיות כל פעם בבית אחר עשינו את זה 
בשביל לשמור אחד על השני, לא ידענו איך עושים את זה אחרת. נתנו תקווה 

סיפורו של א׳

ואמונה אחד לשני, דאגנו אחד לשני, הייתה המון אמפתיה. עם הזמן התוכנית 
בארץ התחילה ממש לגדול זה היה מרגש. יש הרבה חברים שהעבירו לנו מסרים 
והיום הם לא איתנו מכל מיני סיבות; ההתמכרות פגעה ברבים מהם. יש לי המון 

אסירות תודה לכל החברים האלה, הם לא איתנו יותר, אבל הזיכרונות שלהם 
והמסרים שלהם הם בליבי ותמיד יהיו.

אנחנו צריכים להיות אסירי תודה לכל מי שנתן לנו לטעום מההחלמה הזאת, 
מהדרך הנפלאה הזאת, זה לא מובן מאליו שאלוהים היה שם ועשה עבודה 

נפלאה כל כך- הוא חיבר בינינו והעניק לנו חיים חדשים. אני אסיר תודה לכל 
החונכים שהיו לי. אני רוצה לספר לכם על חבר שהיה נקי בתקופה ההיא והוא זה 

שהתחיל עם הרעיון של להגיד "אוהבים אותך" במקום להגיד "היי" כשמישהו 
מציג את עצמו, אני אסיר תודה לו הוא בחור מקסים. 

זה היה מסר קצר אבל אני מאמין שהוא עבר אליכם, אני אוהב אתכם מאוד 
ומתרגש לדבר מהמקום הזה היום, שיהיה לנו יום טוב ונפלא ובשורות טובות. 
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אם הסיפורים שקראת 
מדברים אליך, את/ה לא 

לבד!

צור קשר עם אנ-איי עוד היום 
033-747474

אנו כן מחלימים
כשבסוף הדרך אנו מגלים שאנחנו לא יכולים לתפקד כבני אדם, עם הסמים או 

בלעדיהם, כולנו ניצבים בפני אותה דילמה. מה כבר נשאר לעשות? נראה שנותרה 
רק ברירה אחת או שנמשיך כמיטב יכולתנו עד הסוף המר, בתי סוהר, מוסדות או 

מוות-או שנמצא דרך חיים חדשה. 

בשנים שעברו רק למכורים מעטים הייתה אפשרות בחירה זו. כיום למכורים יש 
יותר מזל. בפעם הראשונה בהיסטוריה דרך פשוטה מוכיחה עצמה בחייהם של 

מכורים רבים. היא זמינה לכולנו זוהי תכנית רוחנית לא דתית הידועה בשם-
"מכורים אנונימיים".

If these stories you have 
just read catches your 
mind; means You are 
not alone anymore!

Do not hesitate...still today 
make the call! 

: English Helpline 

055-9505956

https://www.naisrael.org.il/meetings/meetings/ 

Если прочитанные вами 
истории вас затронули, 
знайте что вы не одни

Свяжитесь с анонимным 
наркомании уже 

сегодня.

Вы больше не должны 
страдать Информационная 

линия АН:       
0505222564

إذا كانت القصص 
التي تقرأها تتحدث 
إليك ، فأنت لست 

وحدك!

اتصل بـ NA اليوم ،
لم يعد عليك أن تعاني.

هاتف: 033747474



תפילת 
השלווה

אלי,
תן בי את 
השלווה 

לקבל את הדברים 
שאין ביכולתי לשנותם.

אומץ, 
לשנות את הדברים 
אשר ביכולתי, ואת 

התבונה
 להבחין בין השניים. 

את/ה לא לבד קו המידע של אנ-איי 033-747474


