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לי? לי יש בעיה?
להההההההה

זה סתם, אין סיבה לדאגה 
 זה לא סרט, עוד מעט נגמר 

זה מחזמר
זה מה שחשבתי בהתחלה 

 והנה עוד יום עבר ועוד יום 
ועוד אחד 

והנה כבר חלפו 27 שנה 

אני אנסה אני אמתן אני אחלק 
אני אצמצם אני אחביא אני 

אתרחק אני אנסה 
כל כך חזק אין לי ברירה ברגע 
שנגעתי נסעתי ואין דרך חזרה 

הגלגל שוב מתחיל 
מי היה מאמין שפתאום כל זה 

יילך ברגע אחד שלקח לו זמן עד 
שהתפוצץ

לא בא לי לא מעניין לא רץ אליו 
לא מחפש לא מתקשר אל הסוחר 

מסתבר הבעיה הייתה עמוקה 
יותר מהסם .... מסתבר

הפלא ופלא יש פתרון , אני 
מתחיל להרגיש שצריך במסלול 

חדש לבחור 

אני נרקומן ? אני כמוכם ? 
ממש לא !

אני בחור מקסים חיים ,עם 
עבודה, פרנסה מין וחיי חברה , 

הכל סבבה 
ואין דאגה 

נרקומן ? מכור ? ניראה לכם 
שיש לנו על מה לדבר ?
אני מהקיבוץ, ילד טוב, 

חלום ממש מתוק 

פתח דבר
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רק בסרטים ראיתי וקצת בערים, 
ממני זה ניראה רחוק 

סתם סטלן ש"טוב לו"  עד 
שהסם שהיללתי התחיל לעשות 
לי רע אחרי שנים של הליכה יד 

ביד שעלי שמר 
מכל רגע של חולשה

פחדתי להתקרב אליכם לשנות 
גישה, להגיע בלי סמים בלי 

פוזה, לא רציתי להראות חולשה

עם הזמן דברים קורים 
והבנה שהבעיה שלי היא בכלל 

לא הסמים
אלא משהו קצת אחר �� 
ברוך הבא ותמשיך לבוא, 

ולחזור 
גם כשאני מפחד 

 מבקר, שופט, מקלל 
ורוצה להרוס 

המחשבות רצות
תופס את הראש והשיער, עם 
 דמעות בעיניים, קשה לדבר 

ואני מחפש כל תירוץ כדי לוותר 
אבל משהו קורה בלי מילים, 

כי לך תסביר מה אותי בכיסא 
משאיר? 

כבר כמה שנים!

אנחנו מכורים נקיים אתה בכלל 
מאמין? מממ?

כל יום מחדש זה מתחיל , רק 
להיום אנחנו חיים 

חיבוק אהבה וקבלה מפזרים 
, לפחות משתדלים רק אנחנו 

אותך נבין  
 אני אזכיר לך שוב "אנחנו 

גם מכורים "

אנחנו לומדים לתת ולהקשיב גם 
 כשבא לנו לשבור אחד לשני את 
 הראש ולצאת מכל הכלים אולי 

צעקות ומדי פעם קללות 
לא לשכוח שגם לצחוק על 
עצמינו חשוב לא פחות ��

לפעמים ויכוחים קולות חזקים 
ועימותים

וגם לבכות, להגיד "שכואב 
לי" או "קשה לי" אנחנו לא 

מתביישים, טוב אולי קצת 
לפעמים :( 

אחרי הכל אנחנו מכורים, בעצם 
דרך חיים חדשה אנחנו מנסים 
ואם תיתן לזמן זמן גם בדברים 

טובים ייצא לך להכיר
 למשל מי היה מאמין שאני 

אקבל את האומץ לשיר ולנגן 
מול אנשים 

גם כשהרגליים עוד רגע קורסות 
והראש לא שותק "מה יגידו?" 

"תראה איך הוא מסתכל", 
"אולי נעשה עליה פוזה ונהיה 

מישהו אחר"
יש רגעים שהראש משתתק 

ויש לי אפשרות להנות ממה 
שאני עוסק, מדיטציה באומנות 
 בשבילי זה חיבור שעליו קשה 

לי לוותר  

 לבד אני לא יכול גם 
כשאני רוצה 
וחושב שכן 

הרי לפני שבאתי מה באמת 
אצלי בחיים הסתדר?

עכשיו תורך לשאול את 
 השאלה, לעצמך, בזמן שלך 

 בלי לחץ זאת אך ורק 
החלטה שלך :(

מתי אם בכלל הגיעה אליך 
המחשבה?

התובנה שצריך להיכנע ולצאת 
לפעולה חדשה?

אני לא יכול לעשות את זה 

במקומך 
 נחש מה?!  

 אנחנו אוהבים אותך! 
 מאמינים בך! 

גם אם את/ה עוד לא בעצמך  
אנחנו ,כן צריכים אותך !

בפעם האחרונה שבדקתי הבעיה 
שלי בדיוק כמו שלך  ❤
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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.

הסמל שלנו

ארבעת 
צידי 

הפירמידה 
הנישאים

 מבסיסה באופן 
תלת-מימדי מייצגים את 
העצמי, החברה, השירות 

ואת אלוהים. כל אלה נישאים 
אל נקודת החופש.

 כאשר הפרט והחברותא 
נתמכים ומונעים על ידי 

הרצון הטוב, אנו שלמים, 
וחופשיים לחלוטין. סביר 

להניח הדבר האחרון 
שעלינו להפטר  ממנו בדרך 

אל החופש היא החותמת 
"מכור".

ככל שאלך בדרך זו      אין לי ממה לפחד

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".

קל לראות ולהבין את הריבוע, שקוויו מוגדרים. 
אולם בסמל יש חלקים נוספים, בלתי נראים. 

כל החלקים מתייחסים אל 
הצרכים 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.
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NA-מושגי ה
 הלוואי , הלוואי וזו הפעם האחרונה ...

הפעם האחרונה ש: 
אני משתמש בהדחקה ומסתיר רגשות.
 הפעם האחרונה שאני לוקח שליטה, 

משקר ומנסה לשלוט בתוצאות.
הפעם האחרונה שאני לא לוקח אחריות אישית ,  

ומאשים אחרים .
הפעם האחרונה שהריכוז העצמי שלי

  שוב תופס פיקוד, ובמקום לזכור שהכל מתחיל ונגמר בי,
הוא מספר לי שהכל סובב סביבי.

הפעם האחרונה שאני שופט, מבקר או משווא את עצמי ואחרים . 
הפעם האחרונה שאני מתעסק בחומרים וחיצוניות 

במקומות דברים ואנשים , ומקפיד על עבודה מבפנים .
 הפעם האחרונה שאני אומר להשתמש , ומתכוון לחומרים 

משני מצב רוח הכרה ותודה 
ומהיום מחליף את המילה שימוש במילה בריחה 

 הפעם האחרונה שאני משליך את כל התוצאות של 
הדפוסים והפגמים שלי על אחרים 

הפעם האחרונה שבמקום לשנות גישה , אני סתם מבקש סליחה 
 הפעם האחרונה שאני מלקה את עצמי, 

בגלל ששוב זו לא הייתה הפעם האחרונה 
הפעם האחרונה שאני מספר לעצמי,

שהפעם הזו של השימוש תהיה שונה 
הפעם האחרונה שאני , עם המבין והיודע שלי , מצפה שמשהו ישתנה , 

והתוכנית תעבוד שונה , מהפעם האחרונה.

אוהב,
יוסי

"פעם אחת יותר מידיי, 
ואלף לעולם לא די"
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ד
סיפורו של ד׳

שמי ד, ואני מכור.

אני נקי רק להיום 7 ימים ו- 22 שנה.

אינני יכול לשנות את טבעו של המכור או את 
טבעה של ההתמכרות, אבל דרך הסיפור שלי אני 

יכול לעזור להפריך את השקר הישן: "פעם מכור תמיד מכור".

אני נולדתי בארה"ב לאמא משתמשת ולאבא שאותו מעולם לא 
פגשתי. אומצתי ע"י משפחה יקרה שאיתם הצלחתי לשרוד עד גיל 
14. אני זוכר שהייתי ילד שיודע לעשות רושם טוב בסך-הכל, אבל 

מתחת לפני השטח הולך ומסתבך. תמיד נמשכתי לסמים ובגיל 
14 ישבתי עם כמה מכרים מבוגרים ממני שהשתחררו ממאסר- 

התחלתי להשתמש איתם ולסחור בסמים. כל נערותי הייתי 
בפנימיות, מוסדות ומעצרים רבים.

אצלי לא היה מצב של 'לא לרצות להשתמש'. רציתי להשתמש 
כל יום ,וכל היום להיות מסטול. הסתובבתי עם אנשים שלא הייתי 

צריך להסתובב איתם, ועשיתי מעשים שלא הייתי צריך לעשות. 
ידעתי את זה כבר אז, אבל לא היה לי יכולת לעצור. הצורך היה 
חזק ממני ולאט לאט מצאתי את עצמי במעגל שאין ממנו יציאה.

בגיל 16 כבר הגעתי לבית חולים בגלל שימוש מופרז בסמים. 
נשבעתי שלא אחזור, אבל מיד לאחר ששחררתי את עצמי משם, 

מצאתי את עצמי שוב מסטול.

באותה שנה הסתבכתי בתיק סחר שמשמעו מאסר ממושך. קצינת 
המבחן הציעה גמילה באשפוזית. בניסיון השני בחסד של אלוהים 

התנקיתי לראשונה. לאחר מכן גזר עלי השופט חלופת מאסר 
במוסד שיקומי לנוער ל-29 חודשים וסיימתי ללא בעיות מיוחדות.

הדבר היחיד שפחדתי ממנו היה שאיך שאשתחרר לבחוץ אפול 
שוב לסמים... ונפילה בשבילי פירושה מוות! מזל שבמוסד הכרתי 

את התכנית "מכורים אנונימיים". בשביל מכור מהסוג שלי 
הפתרון היחיד לא ליפול זה להיות חבר בתוכנית NA. הלכתי על 

זה כי כבר לא היה לי מה להפסיד- ההתמכרות לקחה כבר הכל.

מצאתי בNA אנשים שסבלו כמוני ושביחד מצליחים להישאר 
נקיים כנגד כל הסיכויים, כל יום ביומו לאורך שנים. הם הראו לי 

איך להישאר נקי וחופשי. ובשבילי אין מחיר לחופש !!!

כולי תקווה ששום מכור לא יצטרך למות מזוועות ההתמכרות 
לפני שימצא אותנו. אם אתה משתמש בסמים והחיים שלך נהיו 

בלתי ניתנים לניהול, האנ.איי זמינה גם עבורך. אני מאחל לך 
שתמצא אותנו עוד היום. אינך צריך לסבול עוד.
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אע
סיפורו של א׳סיפורה של ע׳

שמי ע, ואני מכורה.

רק להיום אני נקייה 27 שנים 
9 חודשים ו-18 ימים.

הגעתי לאנ.איי כשהרגשתי את הסבל הבלתי 
נסבל. לא יכולתי עם הסמים ולא יכולתי בלעדיהם.

הכרתי את התוכנית דרך בעלי שעלה על דרך לפניי בבית-סוהר 
וסיפר לי שיש דרך ושהוא נקי ושזה אפשרי.

אני נשארת בתכנית כל השנים האלה כי במקום הראשון זה לשמור 
על היום הנקי שלי! מעבר לזה באתי בשביל לקבל ונשארתי בשביל 

לתת לחבר החדש את מה שקיבלתי, שיהיה המשכיות ושהחבר 
החדש ימצא אותי בחדרים.

ככל שאני יותר זמן נקייה אני מבינה שמי שמפסיק לבוא פשוט 
חוזר להשתמש אז אני לא שוברת את הראש בשאלה עד מתי אני 

ימשיך לבוא, פשוט כל עוד שאני רוצה להמשיך לשמור על מה 
שיש לי - זאת הדרך. 

בתכנית אני מקבלת חופש מהתמכרות פעילה!
יש לי שקט לשעה וחצי כשאני מגיעה לקבוצה, יורד לי כל האוויר 

ונכנסת שלווה. הגעתי למקום שמציל חיים על בסיס יומי ומלמד 
אותי לחיות את החיים ללא שימוש בסמים בכל תחום בחיים ע״י 

הקשבה לחברים שעשו את זה לפניי. 
מסר לחבר החדש

הגעת למקום הנכון פשוט להמשיך לבוא והדברים מסתדרים 
ולא משנה מה קורה לא להשתמש בפעם הראשונה. יש דרך והיא 

אפשרית- אם אני עשיתי את זה גם אתה או את יכולים; לקחת 
שירות, להתחבר למצפון ולהשתדל להישאר כל זמן הקבוצה 

"מאלי ועד אלי" )מתפילת השלווה הראשונה, עד התפילה 
 האחרונה(, לדבר ב10 דקות של בעיות, להרים תפילה... 

זה עובד 90 יום 90 פגישות, רק להיום תכנית פשוטה לאנשים 
מסובכים...כמוני.

אוהבים אותך

שלום, שמי אלכס ואני מכור
תודה לאלוהים שהמסר שלי עובר אליכם למרות 

שפיזית אני נמצא באיראן.
היום אני בן 70, נקי 47 שנים, אני מרגיש שאני 

בן 47 יש לי את כל מה שאני צריך.
אני רוצה ברשותכם לספר על עצמי ועל החיים 

שלי, אני הייתי בווייטנאם.
אני בתוכנית כבר 47 שנים בלי כמיהה לסמים, 

כשאני באנ.איי אני מרגיש שאני תלמיד ולא מורה שבא ללמד.
הניקיון בא ללמד אותי איך להיות אבא טוב, בעל טוב ולחיות 

בהרמוניה עם המשפחה והחברה.
האנ.איי לימד אותי להיות שפוי, בעבר כל הזמן רציתי להיות 

מסטול ולמות משימוש.
היום ביחד אתכם אנחנו לומדים איך לחיות וליהנות מהחיים בלי 

להשתמש בסמים, כדי שיהיו לי חיים שקטים ורגועים.
אני בא וממשיך בדרך כדי לא להשתמש בפעם הראשונה לא משנה 

מה אני מרגיש וחושב.
היום אני חי בלי בושה עם ראש מורם כי אתם איתי, סוף סוף 

בעזרת 12 הצעדים אני יכול להכיר  ולהפגיש את אלכס מול אלכס 
וזאת מתנה, כל החיים אני לא הכרתי את עצמי ולא ידעתי מי אני.

היום דרך התוכנית למדתי להכיר את עצמי שאני בן אדם טוב 
ונשמה טובה, היום אני לא משתמש לא גונב לא משקר יש לי חיים 

שלווים ורגועים בשבילי זה מספיק.
אני אסיר תודה לתוכנית לכם, לחונך ולצעדים, היום אלוהים 

בחיים שלי הכל טוב יש בי תקווה ואמונה. אם אלוהים לא בחיים 
שלי ואין לי קשר איתו הכל נראה אחרת, אני אסיר תודה לתוכנית 

ולחברים שהצלתם לי את החיים.
אני מכור נקי שאלוהים עשה איתו חסד שהביא אותי לתוכנית 

להיות אתכם אין לתאר את ערך הנתינה והעזרה של מכור למכור.
עם הרבה אסירות תודה היום אני נכנס לבתי סוהר ומוסדות 

להעביר את מסר האנ.איי.
תודה רבה שקראתם... אולי נתראה יום אחד באיראן
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M
The Story of M

Hi, my name is M, and I'm an addict.

I'm clean 21 years.

I came to NA after I was in deep 
depression, just a big black hole, life 

was a mess! I tried meditation, C.O.D.A, buddhism.

I was aware of AA, NA, C.O.D.A but I didn’t think 
my problem was with drugs until a friend suggested 
that I might have a problem with drugs.

What helped you stay in NA?

The power of identification kept me coming back.

What do you get from NA?

A new way of life, living instead of dying, working 
on myself, the power of receiving by giving.

A messege to the new friend

Don’t get scared by all this higher power talk, god 
talk, it scared me in the beginning and I thought I 
was coming to a cult, but this is a spiritual program 
not religious. And the beauty is that you get to 
choose your own higher power, no one can tell you 
what or who to believe in. That’s the only way I was 
able to stay clean. And if you're an athiest, then 

the program itself can be your higher power. And 
practice the 1st step every day to stay clean.

My story is that I planned to die at the age of 40. 
Reached 40 and now what. Heavy using, deep 
depression, but too much of a coward to kill 
myself.

I looked for answers in other fellowships and 
meditation. Finally in meditation the penny 
dropped and I realized that I needed help. My 
teacher told me to join a 12 step group, thought my 
problem was emotions. A friend who also went to 
this group said maybe your problem is drugs. So I 
went to my 1st na meeting after getting clean a few 
days. As soon as you guys started sharing my story 
I knew I was home. Been clean ever since. 
Coming up to 22 years. 
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К Меня зовут "К" и я зависимый,

 Я родился в стране которой сейчас 
уже нет, в СССР Начал употреблять 

в школе, и уже в 13 лет я воровал у отца машину и 
ездил  ночью собирать наркотики. 

Прошло время и я оставшись один, после смерти 
родителей  перебрался жить в Израиль - Мне 
было 19 лет. Сменив страну я всё равно продолжил 
употреблять. 

Первый раз меня посадили на пол года за 
мелкую кражу , я вышел с тюрьмы сразу поехал 
употреблять второй раз меня посадили за кражу 
на 3 года я отсидел полный срок. В тюрьме иногда 
употреблял.

Там я познакомился с парнем, он освободился 
раньше меня. 

После освобождения,я поехал встретится с ним. 
Мой друг  ходил на какую-то группу   Благодаря 
ему я узнал о нашем сообществе

Сейчас я чистый и счастливый слава богу, как я 
его научился понимать.  У меня есть  жена и трое 

Личная история "К"

детей и это все сейчас в чистом периоде

НА это дорога жизни,которой у меня не было
С первого шага  я осознал, что мне на сегодня не 
надо употреблять наркотики , что я не плохой 
человек я 
просто больной

Я непрерывно работаю по шагам и стараюсь 
делать служение
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לוח 
אירועים

19

למידע על אירועים קרובים

www.naisrael.org.il
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פינת נוסטלגיה

בשנת 1994 נערך במחוזנו הכנס האירופאי הראשון. הוא התקיים 
במרכז הקונגרסים בחיפה. האירוע היה מאוד מרגש והגיעו כמה 
מאות חברי NA מחו"ל. הוא נימשך 3 ימים והיה מרגש להיפגש 

עם מגוון כל כך גדול של מכורים דוברי שפות שונות, אבל עם 
מכנה משותף אחד - החלמה. באותה תקופה זכיתי להיבחר על 
ידי החברותא לייצג את מחוז ישראל. המפגשים נערכו בספרד, 

בפורטוגל ובאנגליה.

אז איך הוחלט שהכנס האירופאי ייערך בישראל?

באחת הפגישות שנערכו באולם של מלון בלונדון, היינו כ30 
נציגים מכל מיני מחוזות בעולם, ובסיום הפגישה היושב ראש שאל 
איפה יהיה הכנס בשנה הבאה? הוא פשוט זרק באוויר את השאלה: 
איזה מחוז לוקח על עצמו את עריכת הכנס? ואני בלי להסס צעקתי 

"אנחנו" וזהו - כך הוחלט! אפילו לא ידעתי אם אנחנו מסוגלים 
 NA לפרויקט כזה. כשחזרנו מלונדון ישירות לחתונה של זוג חברי
ניגשתי לחברה שכבר איננה בחיים, והיא ועוד הרבה חברים יקרים 

נרתמו למשימה. היה כנס מדהים ! ! !

רק ביחד זה עובד.
באהבה רבה,

שאול.
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גמילה
אשפוזית

כנות
כניעה
דרך

הפעם האחרונה
נכונות
קהילה

קבוצה
חדר
חונך

מסורות
עקרונות
פתיחות
צעדים

 יש להקיף את המילים מימין לשמאל, 
משמאל לימין, מלמטה למעלה, מלמעלה

למטה ובאלכסון לשני הכיוונים.

ב ה צ ל ח ה.

תפזורת החלמה

 גמילה

 שפוזית א

 כנות

 כניעה

 דרך 

 האחרונה  הפעם

 נכונות

 קהילה

 קבוצה

 חדר

 חונך 

 מסורות 

 עקרונות 

 פתיחות 

 צעדים

לה , משמאל לימין, מלמטה למעלה, מלמעימין לשמאל ף את המילים מהקייש ל

 ב ה צ ל ח ה.        הכיוונים    למטה ובאלכסון לשני 

 מ ס  ו ר ו ת ה ל י מ ג
 פ ת י ח ו ת פ ה ש  ה ז

 א ר כ מ י ד ע  צ ל ד ע 
 ע  י ט  ט  פ י מ י נ מ ק
 ת ת ע  ש  נ ש  ה ז ת צ ר
 י א ו כ כ ק א ל ח ל ו

 ז ק ר נ נ ה ח ד ו ל נ
 ו ג ו ד ו ב ר ה נ ע  ו

 פ ת ח ח ל כ ו ב כ ב ת

 ש  ט  ל ג ג ד נ ס  ס  ב א
 א ש  ס  ז ג ז ה צ ו ב ק
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אם הסיפורים שקראת 
מדברים אליך, את/ה לא 

לבד!

צור קשר עם אנ-איי עוד היום 
033-747474

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/
להרשמה למנוי שנתי
מיכל 0524609936

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

Свяжитесь с анонимными 
наркоманами 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

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, 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".



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


