"רק להיום אהיה שמח  כמו שאמר אברהם לינקולן 
רוב בני האדם שמחים ,במידה שהם מחליטים להיות כאלה".

בוועדה יש רצון לחדש אירועים שנעשו
בעבר ומזה שנים נשכחו .בעבר נעשו
מסיבות תחפושות )אין אנו אומרים
פורים ,היות והתכנית שלנו אינה דתית(
רבות לאורך השנים .זכיתי לארגן את
מסיבת פורים בירושלים לפני שנים
רבות מאוד ושמחתי לחדש את המסורת
ולהביא שמחה ואחדות שוב לחברותא.
בחודש מרץ ערכנו מסיבת תחפושות
בבית רוזן ברמת גן ,לאחר מחשבה
רבה ובכדי לספק את המטרות :אחדות
ושמחה .המקום והזמן פורסם בוועדה
ובעלון כחודשיים מראש ,ביקשנו מכל
נציגי הקבוצות להפיץ את המסיבה ,אך
לצערי הגיעו מעטים לעומת ההשקעה
הרבה של זמן ,טלפונים ,ארגון וכסף.
אלו שהגיעו זכו במסיבה מהלייף,
'האחים ממן' הקפיצו את הערב
בשמחה ,ריקודים ותחרות תחפושות.
היה כיבוד ברוחב לב ובעיקר מלא מלא
צחוקים והשמחה הייתה רבה.

תודה לחברים ולחברות שהגיעו לפרגן ,לשמוח ונתנו אימון בנותני השירות .תודה
לחברות שנתנו יד בעזרה ועצה במהלך ארגון המסיבה .מקווה שאירוע זה יהיה מכונן
בחברותא ולהבא לכל אירוע שתיזום הוועדה יהיה אמון מלא מהחברותא כי 'רק ביחד
זה עובד'.
וועדת תרבות ,סיגל

אנו מתרגשים ושמחים להודיע על פתיחת קבוצה בלוד!
הפגישה הראשונה תתקיים ב  7למאי  2019בשעה  ,20:00רח' איינשטין  10לוד
לפרטים לפנות לפרידה 050717936

ב  31למאי עד  1ליוני  2019יתקיים כנס  NAברוסית
חברותת נראנון תקבל חדר ויהיה תרגום סימולטני לעברית
צפויים להגיע נציגים מ  15מדינות וגם דוברים מישראל
כתובת  :מרכז קהילתי דיונה רחוב קק"ל  90אשדוד
לפרטים לפנות לרותי 0546963002
פגישת הועדה הארצית התקיימה בתאריך 10/3/19
הפגישה הבאה בתאריך  7/4/2019בשעה 19:00
במתנס ברחוב לבורנו  17בת ים
כל חבר נראנון יכול ומוזמן להשתתף
ועדת מידע לציבור מבקשת מהחברותא עזרה
מתנדבים המעוניינים לעזור בהפצת הבשורה של נראנון
בבתי כלא ,פגישות עם עובדים סוציאלים ועוד
לפרטים לפנות לפולי 0504557273
)Sharing Experience Strength and Hope (SESH
וועדת ספרות ותרגום מחפשת להרחיב את המשפחה
במתנדבות/ים בתרגום ספרות נראנון.
בואו להצטרף לעשייה למען החברותא
לפרטים לפנות לז׳ני 0547519067

הנחייה מסוג אחר
הקבוצה שלנו בפ"ת נפתחה שוב ביוני
 ,2018אחרי מספר רב שנים של שיחות
שכנוע ומפגשים עם בכירים בעירייה.
קיבלנו אולם גדול ,ממוזג ,נעים ונקי עם
מטבח ומקרר.
כמזכירת הקבוצה היה עליי לדאוג
למנחים/ות מידי שבוע .בחודשים
הראשונים הצלחתי במשימה אבל לאט
לאט הרגשתי קושי במציאתם והדבר
תסכל אותי לא מעט.
נסעתי לבתים לוועדה הארצית
שמתכנסת אחת לחודש ולמזלי הרב
רותי היו"ר חזרה בדיוק מכנס באורלנדו
מלאה בחוויות ובעיקר עם רעיונות
חדשים ויצירתיים.
היא הראתה לי דפים שהביאה משם עם
סיסמאות ומשפטים מנחים כמו למשל :
"האומץ לשנות" "אהבה" "אומץ" "לעולם
לא תהיי/ה לבד" .נושא הפגישה הוא
מילה או סיסמה מתוך מאגר שמרימים
באופן אקראי.
מאז כולנו זוכים למנחים מסוגים שונים,
ודווקא כשאנחנו משתמשים בפתקים
קיימת אצלי תמיד תחושה חזקה
שההנחיה נעשית על ידי "רוח אלוקים
אוהב" .בהחלט ממליצה!
בכנס הראשון של נראנון במעלה
החמישה עזרתי לרותי לקיים פגישה
דומה לפגישת הפתקים אך באבנים .כל
אחד הרים אבן ושיתף בקצרה על
הנושא שנרשם על האבן ,פגישה זו
הייתה מרגשת במיוחד.
מבקשת להזמין אתכם/ן להגיע אלינו בימי חמישי בשעה ,20:00
במקלט ברחוב גולדנהירש  13פתח תקווה
אוהבת בכל ליבי ,מלי  קבוצת פתח תקווה

בסוף הפגישה הפתוחה שהייתה בקריית
אונו ,הייתה התעניינות רבה ברכישת
ספרות מצד העובדים הסוציאלים
שהגיעו.
בין חברי הקבוצה עלתה השאלה האם
זה בסדר/נכון לאפשר לאורחים/עו"סים
גישה לספרות.
בשבוע שלאחר מכן ,התקיימה פגישת
מצפון והנושא עלה לדיון בין חברי
הקבוצה ,באם נכון הדבר או לאו.
החברים הביעו את דעתם ורגשותיהם
בנושא ,אך מכיוון שלא ידענו את
התשובה ,הוחלט להעלות את השאלה
לוועדה.
תשובת הוועדה לשאלה הייתה שהפצת
הספרות לכל המבקש היא דבר מבורך.
מאחר ואיננו עוסקים בפרסום ורק על
משיכה ,כאשר יש ביקוש לחשיפה
לספרות,
נאפשר ולא נמנע אותה.
אוהבים ,יגאל  קבוצת קרית אונו

הייתה קבוצה מוצלחת מאד!
הופתענו מאד מכמות האורחים
והחברים החדשים שהגיעו.
המסרים של הדוברים היו מכוננים
ומעצימים.
ברבע שעה אחרונה של הפגישה ניתנה
רשות דיבור לכל החדשים וכולם שיתפו
מרצונם והתחברו.
כמו כן הוסבר לאורחים ולחדשים על
ההתנהלות של נראנון הן בחדרים והן
לגבי קבוצות צעדים והספרות.
קבוצת חולון שמחה ונרגשת על הגדילה
שלה בזמן האחרון! החדר מהווה כוח
אמיתי לותיקים שבדרך הקבוצה מאד
מגובשת ומקבלת באהבה גדולה
ובחיבוק חם חדשים שמגיעים!
אוהבת ,שירה  קבוצת חולון

היי חברים יקרים שלי.
הגעתי לכאן לפני כ  3וחצי שנים כשאני מרוסקת ,מפוחדת ומיואשת.
לא מצאתי את נפשי מצער גדול ,ומחושך שהלך ואפף אותי.
הצטרפתי למשפחת נראנון שמקבלת ,אוהבת ואינה שופטת אותי.
אני יכולה במבט לאחור לחלק את חיי כאם לנער מתבגר )היום בני בן  (25לשניים :
טרם הצטרפותי לנראנון ומרגע הגעתי לכאן...
עד אז כל עולמי נסוב סביב הילד שלי האהוב ,היחיד ,שעיקר עיסוקו הוא עישון סמים.
נשמתי על פיו ,חייתי על פי מצבי רוחו המשתנים .כשהוא היה בטוב הייתי בשמיים,
וכשרק נדמה היה לי שמשהו מטריד אותו והוא מצוברח ,חשתי שכל עולמי נחרב עלי.
בשנה הראשונה הקשבתי והפנמתי .חלק מהדברים הובנו על ידי וחלק גדול מהם לא...
לא הבנתי את השפה ,לא הבנתי איך אנשים עם בעיות דומות לשלי יושבים סביב
השולחן עם עיניים בורקות ,בשקט ,בשלווה ובעיקר מתוך ידיעה ברורה ומוצקה שהם
לא לבד ,שיש מישהו ששומר עליהם ,שיודע מה טוב עבורם.
עם הזמן הגיעו התובנות .עם הזמן למדתי ענווה מהי .הבנתי שאני לא יכולה לשלוט.
לא בחיי ואחת כמה וכמה לא בחיי בני.
למדתי להקשיב לאחרים .הבנתי שיש לי הרבה ללמוד מהם.
למדתי לזוז ,למדתי שאם אלך צעד אחורה ואפנה מקום  תהיה לכח הגדול שלי
)שבאמת אוהב אותי ,ורוצה אך ורק בטובתי( אפשרות לסייע לי.
למדתי להיות בשקט .למדתי שתשובות לדברים מאד קשים תגענה אם רק אתן להן
הזדמנות.
מיום ליום הבנתי שאת המציאות החיצונית אני מפרשת ורואה אך ורק דרך זו  ,הפנימית
שלי.
הפנמתי שאם אדע להקשיב לכל מילה שנאמרת בקבוצה מפי אנשים שעברו חוויות
קשות דומות לשלי ,אמצא פתרונות.
הבנתי דרכם שאת השקט הפנימי שלי איני יכולה להשיג דרך אושרם של אחרים.
היום אני במקום אחר לגמרי...
אני מרגישה אישה עשירה .עשירה ברוח ,עשירה בחברים נפלאים ,שמבינים בדיוק על
מה אני מדברת.
היום חיי הם חיי חופש .חיים נטולי פחד .אני לא לבד בעולם.
וואוו ,חברים! זוהי תחושה שמימית .לא משנה מה קורה ,מה יקרה  אני לא לבד...
הילד שלי עדיין בענייניו הוא.
שוב איני מבקרת אותו בוקר ,צהריים וערב .איני מלמדת אותו מה נכון עבורו ,ומה טוב
לו) .ענווה  הזכרנו ?(
אני מסתכלת עליו באהבה גדולה גדולה ,ויודעת שגם לו יש כח עליון שאוהב אותו
בדיוק כמו שהוא אוהב אותי...
משפחת נראנון עבורי היא בית ,היא מקום שאליו אני מגיעה בלי מסכות.
לאחר כל פגישה וכל שיחה עם חברים טובים )שתמיד קשובים אליי ,תמיד מושיטים יד
לעזרה( ,אני לומדת עוד דבר או שניים על עצמי ,ונגוהות של אור עדין ,עוטף ונעים
מחליפים את החשכה הגדולה והמאיימת שחייתי בה עד שהגעתי לקבוצות.
חני קריית אונו

צעד של ניקיון
את שלושת הצעדים הראשונים במסגרת תוכנית  12הצעדים אפשר לסכם בקלות:
 1אני לא יכול
 2מישהו אחר כן יכול
 3אתן לו לעזור לי.
אנחנו מגיעים אל הצעד הרביעי מחוזקים ומאמינים שאנו לא לבד .עם הרוח הגבית
החדשה )או הוותיקה( בחיינו ,אנחנו ניגשים לעשות ניקוי יסודי.
"כאשר עסק עורך רשימת מלאי" ,כתוב ב׳ספר הגדול׳" ,המטרה היא לאתר סחורות
פגומות ובלתי ניתנות למכירה ולהיפטר מהן מיד וללא חרטה .אם בעל העסק רוצה
להצליח ,הוא אינו יכול לרמות את עצמו בקשר לערך הדברים".
חשבון הנפש מביא אותנו למצוא פצעים שלא נרפאו והסתתרו תחת גלד עבה .שנים
הסתובבנו עם פצעים כאלה ,שלא הבריאו ,אבל גם לא דיממו .חשבנו שנוכל להמשיך
לחיות איתם ,אולם הם המשיכו להכאיב לנו.
הצעד הרביעי אינו אלא התחלה של הרגלחיים ,הרגל בו בכל פעם שאחנו מגלים

להמשך קריאה<

מסורת זו מעניקה חופש ועצמאות לכל קבוצה להחליט את החלטותיה בהתאם
לאופייה של הקבוצה .לדוגמה ,המסורת מאפשרת לכל קבוצה להחליט על פורמט
הקבוצה המתאים לה.
קבוצת נראנון מתאפיינת במקום קבוע ,בזמן קבוע ובקריאה מתוך ספר הפתיחה.
מעבר לכך הכל פתוח להחלטות מצפון הקבוצה .לדוגמה ,ניתן להבחין שיש הבדל
בין הקבוצות השונות בהשגת מנחים .בקבוצות גדולות וותיקות לרוב אין בעיה בהשגת
מנחים מתוך החברים שבקבוצה לעומת קבוצות קטנות .קבוצת פתח תקווה התמודדה
עם הבעיה דרך רעיון שהגיע מוועדת השירות העולמית ,פתקים בהם רשומים נושאים/
סיסמאות ,כשחברה מרימה פתקית ונושא הערב נקבע ביד המקרה וברוח אלוהים
)ראה פירוט על כך בדברי מלי ,מזכירת פתח תקווה בעלון זה( .אופייה של הקבוצה
נבנה ומשתנה בהתאם לרוח החברים שמתבטא במצפון הקבוצה ועל חברי הקבוצה
ליזום ולעולת רעיונות שיטיבו עם החברים.

להמשך קריאה<

אביב שמח ,התחדשות ופריחה לחברותא שלנו
אוהבים ,חברי הועדה הארצית

